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Sammanfattning 

Syftet med studien var att utforma en metodik för effektivisering och utformning av en 
monteringsfunktion. Metodiken tillämpades sedan och utvärderades på Eco Log Sweden AB som 
är ett företag som tillverkar skogsmaskiner. Dagens globala marknad ställer allt högre krav på 
företag och för att klara av den ökande konkurrensen måste de arbeta för att uppnå en effektiv 
produktion. En effektiv produktion har stor betydelse på prestandan och effektiviteten hos en 
tillverkande organisation, vilket även påverkar organisationens framgång. En känd metod är 
systematisk layoutplanering som är ett tillvägagångssätt för att lösa problem hos 
lagerutformningar. Det är viktigt att försöka ta hänsyn till alla aspekter vid en utformning av en 
effektiv layout med tillhörande produktionsflöde. 

Med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och observationer besvarades syftet och en metodik 
arbetades fram genom relevant teori gällande effektivisering och utformning av en 
monteringsfunktion. Metodiken innehåller tre viktiga huvudområden; lagring transport och 
montering som ska ha som huvudsyfte att effektivisera monteringsfunktionen. Inom de 
huvudområdena har tio påverkande faktorer tagits fram för att ta hänsyn till de olika krav och 
förutsättningar som varje huvudområde innefattar.  

Metodiken tillämpades sedan på Eco Log Sweden AB där först en nulägesanalys utfördes för att 
identifiera problem och hitta förbättringsförslag i form av alternativa förslag på utformningar av 
layouter. Det finns tre olika alternativa förslag där en särskilt rekommenderas då den anses ska 
kunna effektivisera Eco Log Sweden ABs monteringsfunktion på bästa möjliga sätt. Företaget får 
själva välja den de anser är mest användbar. För att kunna genomföra förbättringsförslagen som 
tagits fram under studien behövs ett antal investeringar, de finns angivna i en enklare 
investeringskalkyl. 

För fortsatta studier rekommenderas det att metodiken utvärderas på fler fallföretag för att öka 
reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten. Huvudområdena kan utvecklas för att ta hänsyn 
till fler aspekter. 

Tre huvudområden togs fram som påverkar en monteringsfunktions effektivitet och utformning. 
De är lagring, transport och montering.  
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Abstract 

The aim of this thesis was to design a methodology for the efficiency and design of an assembling 
area. This methodology will be applied and then evaluated at Eco Log Sweden AB, a company that 
manufactures forestry machinery. As today's global market places higher demands on companies 
to make them competitive, therefore solutions are needed in terms of efficient production. 
Effective production has a significant impact on the performance and efficiency of a manufacturing 
organization, which also affects the organization's success. A known method is systematic layout 
planning, which is an approach for solving problems with inventory designs. It is important to take 
all aspects into account when designing an efficient layout and associated production flow. 

With the aid of literature studies, interviews and observations the purpose has been answered 
where a methodology has been worked out through relevant theory regarding the efficiency and 
design of an assembling area. The methodology contains three main areas that will have the main 
purpose of making the assembly area more efficient. Within these main areas, ten influencing 
factors have been developed to take into account the different requirements and conditions that 
each main area includes. 

The methodology was then applied to Eco Log Sweden AB where a zero-state analysis was first 
performed to identify problems and find improvement proposals in form of alternative layouts. 
There are three different alternative proposals and one of them is recommended because it’s 
considered to be able to streamline Eco Log Sweden AB assembly area in the best possible way. 
The company may choose the one that they consider most useful. To be able to implement the 
improvement proposals developed during the study a number of investments are required, which 
are stated in a simpler investment estimate. 

For further studies, it is recommended that the methodology be evaluated on more case companies 
to increase reliability, validity and generalizability. The main areas can be developed to take more 
aspects into account. 

Three main areas were identified that affect the efficiency and design of an assembly area. These 
are storage, transport and assembly. 
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1 Introduktion 

Kapitlet förklarar bakgrunden till studien och dess ämnesområde. Vidare presenteras bakgrund, 
syfte, frågeställningar och fortsatt disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Christopher (2011) är effektivitet en viktig aspekt för att öka lönsamheten i 
tillverkande företag. Perera (2016) menar att behovet av kontinuerliga förbättringar 
är viktigt för att öka konkurrensförmågan och samtidigt eliminera slöseri och öka 
lönsamheten hos organisationen. Dagens globala marknad ställer enligt Christopher 
(2011) allt högre krav på företag och för att de ska vara konkurrenskraftiga krävs en 
effektiv produktion.  

”Effektivitet definieras som graden av måluppfyllelse och kan ses som den nytta den 
utförda prestationen åstadkommer.” (Lumsden 2012 s. 724). 

Lumsden (2012) menar att göra rätt saker kan ses som effektivitet medan 
produktivitet kan ses som hur man gör saker rätt. Singh och Yilma (2013) menar att 
placeringen av maskiner och olika avdelningar har en stor påverkan på effektiviteten 
hos ett tillverkande företag. Yang et al. (2000) framhåller vikten av lagrets utformning 
vilket har stor betydelse på prestandan och effektiviteten hos en tillverkande 
organisation, vilket även påverkar organisationens framgång. Enligt Singh och Yilma 
(2013) består 20 till 50 procent av kostnaderna inom tillverkningen av material-
hanteringskostnader, en effektiv layout kan minska de kostnaderna med 10 till 30 
procent. Systematisk layoutplanering (SLP) är ett tillvägagångssätt för att lösa 
problem hos lagerutformningar och började utvecklas av Richard Muther redan på 
1950-talet (Muther och Hales 2015). Enligt Bicheno et al. (2013) är det viktigt att 
försöka ta hänsyn till alla aspekter vid en utformning av en effektiv layout med 
tillhörande produktionsflöde eftersom att företaget får leva med en dålig layout i flera 
år. Monteringsfunktionen är enligt Whitney (2004) mer än att bara sätta ihop olika 
typer av delar. Själva monteringen utförs ofta snabbt och det leder till att artiklar i 
lagret kring monteringsfunktionen minskar hastigt. Det medför att logistik i form av 
påfyllning av produkter är en viktig del inom monteringsfunktionen för att erhålla 
effektivitet. De största utmaningarna för monteringsfunktionen är de tekniskt 
komplexa produkter, kundens krav på högre kvalitet till lägre pris och den höga 
variationen av produkter. Den fysiska layouten hos en monteringsfunktion kräver att 
placeringen av tillverkning, montering, utrustning och flödet av ingående artiklar 
bildar en kompakt och effektiv layout (ibid). 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att utforma en metodik för effektivisering och utformning av en 
monteringsfunktion. Denna metodik ska tillämpas och utvärderas på Eco Log Sweden 
AB. 

1.3  Frågeställningar 

 Hur kan en monteringsfunktion effektiviseras? 
 Vilka nyckelfaktorer påverkar en monteringsfunktions utformning? 

1.4 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 - Metod. Kapitlet beskriver metoden som i sin tur förklarar tillvägagångsättet 
för studien. 

Kapitel 3 - Teoretiskt referensram. Kapitlet visar en sammanfattning av litteraturstudien 
och bildar den teoretiska referensramen som ligger till grund för skapandet av 
metodiken. 

Kapitel 4 - Utformning av metodik för effektivisering av monteringsfunktion. I följande 
kapitel presenteras en generell metodik för utformning och effektivisering av en 
monteringsfunktion. 

Kapitel 5 - Tillämpning av metodiken. Kapitlet börjar med en företagsbeskrivning och 
följs sedan av att metodiken tillämpas på fallföretaget Eco Log Sweden AB. Denna 
metodik kommer från kapitel 4. 

Kapitel 6 - Diskussion. I följande kapitel diskuteras resultatet av tillämpning och 
utvärdering av metodiken samt förslag till fortsatta studier. 

Kapitel 7 - Slutsats. Följande kapitel besvarar syftet och de underliggande fråge-
ställningarna med hjälp av det resultat som erhållits.  
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2 Metod 

Kapitlet beskriver metoden som i sin tur förklarar tillvägagångsättet för studien.  

 

2.1 Kvalitativ- och kvantitativstudie 

Det positiva med kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) att forskaren erhåller 
en djupare förståelse i det som avses undersökas. Enligt författaren ligger fokus inom 
kvalitativ forskning på en forskningsstrategi som bygger på ord istället för analys av 
data. Kvalitativ forskning använder exempelvis djupgående intervjuer och fallstudier 
för att skapa en större förståelse av problemet. Det negativa med kvalitativ forskning 
att det är svårt att skapa en hög reliabilitet och generaliserbarhet eftersom studien ofta 
utgår från ett eller få fall (ibid). Enligt NE (2017a) kännetecknas kvalitativ forskning 
av att forskaren befinner sig i den miljö som studeras vilket gör att datainsamling och 
analys sker samtidigt. Det ger även forskaren möjlighet att se personernas handlingar 
och resultatet av dem (ibid).  

Enkelt förklarat beskriver Bryman (2011) kvantitativ forskning som insamling av 
numerisk data där relationen mellan teori och forskning har en deduktiv ansats och 
gärna använder sig av det naturvetenskapliga synsättet. Författaren menar även 
kvantitativ forskning bygger på en serie steg som bland annat innehåller en definition 
av måtten som används och en formulering av resultatet. NE (2017b) förklarar 
kortfattat att kvantitativ studie genom att forskaren först samlar in empiriska och 
kvantifierbar data vilket sammanfattas och analyseras. Forskaren behöver inte själv 
delta i den miljö som studeras vilket ökar objektiviteten på resultatet (ibid). 

Vår studie är en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ studie. Den 
kvantitativa delen av studien var främst initialt när relevant teori filtrerades och 
observationer genomfördes för att kunna skapa ett fundament för det fortsatta 
arbetet. Därefter blev det en mer kvalitativ studie för att på ett djupare sätt förstå de 
specifika problemen och hur de kunde lösas hos fallföretaget. 

2.1.1 Deduktiv ansats 

Enligt Matthew och Sutton (2016) går deduktiv forskning ut på att skapa en hypotes 
för att sedan “testa” hypotesen på ett fallföretag. 

Hypotesen som testades var att vår metodik ska effektivisera flöden, materialhantering 
och lagring hos fallföretaget Eco Log Sweden ABs monteringsfunktion. 
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2.2 Fallstudie 

Syftet med en fallstudie är enligt Ejvegård (2009) att avgränsa sig till något litet inom 
ett större område och därigenom använda sig av fallet för att beskriva verkligheten 
och säga att fallet i fråga får representera verkligheten. Fördelar med en fallstudie kan 
vara att forskaren kan skjuta upp delar av arbetet som problemformuleringen till en 
senare tidsperiod för att forskaren vid tillfället kanske inte har välformulerade frågor 
eller hypoteser att utgå ifrån. Författaren tar även upp svårigheter gällande fallstudier 
då enstaka fall studeras och att de inte kan representera verkligheten fullt ut (ibid). 

En fallstudie som metod användes för att erhålla en mer djupgående förståelse av 
verkligheten för ett enskilt fall. Eco Log Sweden AB som tillverkar skogsmaskiner 
kontaktades för att de ansågs som ett passande fallföretag. Efter ett möte utformades 
studiens omfattning och vilket resultat fallföretaget förväntade sig. Eco Log Sweden 
AB valdes för att de var en intressant organisation som var i en expanderingsfas samt 
att de kunde erbjuda en monteringsfunktion med förbättringspotential. 
Monteringsfunktionen ansågs som representativ för att flera andra organisationer har 
liknande monteringsfunktioner och därför ansågs utvärderingen av metodiken som 
generell. 

 

Figur 1: Tillvägagångssättet studien följt. 
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Fallstudien genomfördes i olika faser vilket visas i figur 1 nedan. Varefter syftet var 
grundat utfördes en litteraturstudie med granskning av relevant litteratur för att skapa 
ett fundament för vår metodik. Därefter utfördes empirisk datainsamling genom 
intervjuer och observationer. Teori i form av vetenskapliga artiklar och kurslitteratur 
gällande olika delar inom forskningsområdet noterades för att styrka metodiken. 
Sedan utvärderades vår metodik på fallföretaget Eco Log Sweden AB. Därefter drogs 
det slutsatser gällande de viktigaste faktorerna kring utvärderingen för att tydliggöra 
resultatet av fallstudien. 

2.3 Litteraturstudie  

Biggam (2008) menar att genom litteraturstudier ska relevant litteratur granskas för 
att kunna bygga upp en teoretisk kunskapsbank som sedan kan appliceras under 
resterande arbetet. Litteraturstudier används även för att läsa in sig i ämnet och 
kontrollera vad forskare tidigare har skrivit. En bra litteraturstudie kännetecknas 
enligt författaren bland annat av: 

 Den visar relevant forskning som utförts tidigare. 
 Litteraturstudien ska presentera andras forskning på ett tydligt och intressant 

sätt. 
 Den ger belägg att det skett en djupgående och kritisk granskning av 

materialet. 
 Den åskådliggör relevanta och nya frågor. 
 Den citerar ett antal relevanta källor på ett korrekt och vetenskapligt sätt. 

Kurslitteratur från tidigare kurser och relevanta vetenskapliga artiklar från Discoverys 
databas studerades för att hitta relevant information samt vad som gjorts innan inom 
ämnet. För att hitta relevanta artiklar användes flera sökord i databassystemet. De 
sökord som användes var bland annat “Layout planning” och “Systematic layout 
planning” tillsammans med “Production”, “Case study”, “Logistics”, “Manufacturing 
company”, “Cellular manufacturing”, “Assembling area”, “Assembly” och 
“Effectiveness”. 
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2.4 Intervjuer 

Bryman (2011) beskriver att inom kvalitativa intervjuer är det två viktigaste formerna 
ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Vid de ostrukturerade 
intervjuerna används vanligen en uppsättning av olika teman eller allmänna fråge-
ställningar. Frågorna ställs ofta på ett informellt sätt och formuleringen av frågorna 
skiljer sig ofta åt mellan de olika intervjuerna. Begreppet semistrukturerade intervjuer 
innefattar många olika exempel på intervjuer. Generellt sett har intervjuaren en 
uppsättning frågor som beskrivs som ett frågeschema där frågornas ordningsföljd 
varierar. Frågorna brukar vara mer allmänt formulerade och det är vanligt att 
intervjuaren ställer följdfrågor till det som verkar vara viktiga svar (ibid). 

Användningen av intervjuer som en datainsamlingsmetod är enligt Biggam (2008) en 
besvärlig aktivitet då respondenten ibland försöker finna lämpliga svar till intervjuaren 
vilket kommer glädja intervjuaren. Intervjuer kan ske med hjälp av öppna frågor samt 
slutna frågor. Öppna frågor är enligt författaren öppna på det sätt att respondenten 
inte ska begränsas till ett antal svarsalternativ. Respondenten ger då ett mer utförligt 
svar jämfört en sluten fråga har förutbestämda svarsalternativ t.ex. ja eller nej. 
Intervjuer ger enligt författaren möjlighet att upptäcka grundproblemet hos en 
organisation genom att se hur personer reagerar till olika frågor (ibid). 

Intervjuer användes för att få en bättre förståelse över vad personal på fallföretaget 
tyckte och tänkte gällande lagret och för att identifiera potentiella förbättringar. 
Intervjuerna spelades in och planerades i förväg för att minska eventuella 
misstolkningar. Frågorna som ställdes var riktade för att erhålla information om hur 
det såg ut i dagsläget och om respondenterna hade några förslag på förbättringar. 

2.5 Observationer 

Observationer är enligt Kylén (2004) den mest grundläggande metoden för att få en 
tydligare bild över vad som sker just nu. Bryman (2011) säger att det finns flera olika 
former av vetenskapliga observationer. Den mest kända formen inom samhälls-
vetenskap är deltagande observationer vilket ofta används inom kvalitativ forskning. 
Där engagerar sig forskaren, ofta under en längre tid, i den aktuella miljön som ska 
observeras för att få en bild över hur individerna i den miljön beter sig och hur 
beteendet påverkar miljön. En annan typ är icke-deltagandet observationer där 
observatören iakttar men inte påverkar det som händer i miljön (ibid). 

Enligt Ejvegård (2009) är en fördel med observationer att de som deltar i 
observationen får en mer djupgående och verklig förståelse av orsakerna till de brister 
som upptäcks. 
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Observationer ägde rum genom besök på fallföretaget för att få en bättre uppskattning 
av dagsläget och för att hitta potentiella förbättringar. Observationerna gällande 
artikelplaceringar, pallställ, arbetsyta och säkerhet som undersöktes för att hitta 
förbättringar inom monteringsfunktionen. 

2.6 Urval 

Enligt Bryman (2011) är forskningspraxis starkt kopplad med slumpmässigt urval eller 
sannolikhetsurval för att forskningen ska spegla verkligheten i största möjliga grad. 
Urvalsmetoder inom kvalitativ forskning har enligt författaren vanligtvis målinriktade 
eller målstyrda urval. Huvudsyftet med urvalen är att välja ut passande enheter, som 
t.ex. individer, organisationer eller avdelningar som har direkt anknytning till de 
forskningsfrågor som har utformats. Nackdelen med målstyrda urval är att studien 
blir svårare att generalisera (ibid).  

Vid urvalet av respondenter valdes personal från olika avdelningar samt hierarkiska 
nivåer inom företaget för att erhålla olika synvinklar angående eventuella brister. 
Även ett slumpmässigt val av personal utfördes på produktionsnivå. Det för att 
synliggöra och lösa eventuella brister istället för att flytta runt och skapa nya problem 
på andra avdelningar inom produktionen. Nackdelen med de målinriktade urvalen var 
att studien blev svårare att generalisera men har begränsats med hjälp av noga utvalda 
områden och avdelningar. 

2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet kan beskrivas enligt Olsson och Sörensen (2011) med 
att varje mätning med lika mätinstrument ska ge samma resultat. Det kan testas 
genom att göra mätningarna vid olika tidpunkter och om mätningarna överens-
stämmer tyder det på att det är en hög reliabilitet på mätningen. I vissa fall kan 
felkällor uppkomma då till exempel individer har ändrat uppfattning mellan de två 
mätningarna. Då har den första mätningen påverkat den andra mätningen vilket leder 
till ett ofullständigt resultat med låg reliabilitet (ibid). Ejvegård (2009) tar upp vikten 
av att erhålla hög reliabilitet för att om mätinstrumentet innehar en låg reliabilitet blir 
även validiteten låg, se kapitel 2.8 nedan. Hög reliabilitet kan inte alltid betyda att 
studien kommer erhålla hög validitet (ibid). 
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För att öka tillförlitligheten hos intervjuerna har de spelats in för att minska 
missuppfattningar och misstolkningar. Flera av intervjuerna utfördes vid 
respondenternas respektive arbetsplatser vilket gjorde att inspelningarna innehåller 
en viss del buller vilket kan försämra tillförlitligheten delvis då vissa ord kan 
missuppfattas. Intervjuerna kunde ha utförts på kontoret för en ökad tillförlitlighet 
men det hade gett en sämre inblick och blivit svårare att få en uppfattning till vilken 
del av monteringsfunktionen respondenterna syftade till. Respondenterna erbjöds att 
vara anonyma för att data skulle bli tillförlitlig för att respondenterna skulle våga 
berätta om alla fel och brister som existerar inom organisationen. Intervjuerna gav 
mycket användbar information och de intervjuade fick prata fritt kring de frågor som 
ställdes för att få den information som krävdes. Intervjuerna utfördes på ett sådant 
sätt att individerna kände sig delaktiga och därmed fick viljan att ge tillförlitlig 
information. Observationer utfördes för att öka tillförlitligheten genom att erhålla en 
högre grad av förståelse för problemen som upptäcktes. Tillförlitligheten hos 
fallstudien anses godartad med några undantag som är skrivet ovan. 

2.8 Validitet 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver validitet som ett mätinstruments förmåga att 
mäta det som ska mätas, det vill säga att rätt sak mäts. Enligt Ejvegård (2009) är 
validitet då forskare mäter det som verkligen avses att mäta där det viktiga är att förstå 
sig på vad måttet står för och att sedan använda det konsekvent. Biggam (2008) menar 
om rätt metoder används samt att forskningen är accepterad inom forskningsvärlden 
anses den vara valid. Sen menar författaren att det är viktigt att använda rätt 
forskningstekniker när det empiriska materialet ska implementeras genom forsknings-

ansats, datainsamling och analys för att skapa validitet (ibid). Enligt Bryman (2011) 
går validitet ut på att bedöma om de slutsatser som tagits från en undersökning hänger 
ihop eller ej.  

Bryman (2011) menar även att validitet kan delas in i fyra genrer: 

 Mätningsvaliditet.  
 Intern validitet.  
 Extern validitet. 
 Ekologisk validitet.  
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Mätningsvaliditet syftar enligt Bryman (2011) till om mätningarna speglar 
verkligheten. Forskarens observationer och de teoretiska idéer ska stämma bra 
överens med varandra, vilket benämns intern validitet. Extern validitet är en form av 
validitet som svarar mot huruvida resultatet av undersökningen kan generaliseras till 
andra situationer, personer, platser och sammanhang. Ekologisk validitet handlar om 
det samhällsvetenskapliga resultatet kan tillämpas i människors vardag och naturliga 
sociala miljö (ibid). 

För att öka den interna validiteten har tillvägagångssättet beskrivits för att hjälpa 
läsaren att förstå olika faktorer och samband som hittats under arbetets gång. För att 
ytterligare öka studiens validitet har ett tydligt syfte med frågeställningar formulerats. 
För att säkerhetsställa att rätt saker mäts utformades intervjufrågor kring syftet, dess 
frågeställningar samt relevant teori. Patel och Davidson (2003) anser att fördelen med 
intervjuer är att det går att kontrollera svaren med hjälp av följdfrågor. En annan 
metod som användes under intervjun var 5-varför metoden för att komma åt 
grundorsaken till problemen som uppkom.  

2.9 Generaliserbarhet 

Enligt Bryman (2011) är sannolikhetsurval den viktigaste tekniken för att kunna 
generalisera resultatet av studien utöver det specifika fallet. Att skapa ett 
representativt urval genom att välja ut individer, organisationer eller bostadsområden 
på ett slumpmässigt sätt som bidrar till att eliminera studiens skevhet i största möjliga 
grad. Personer som intervjuas i en kvalitativ studie är inte alltid representativa för en 
hel population. Oftast är det inte möjligt att beskriva eller räkna populationen på ett 
exakt sätt. Den kvalitativa studiens resultat ska därför generaliseras utifrån teorin och 
inte population. De kvalitativa studieresultaten är svåra att generalisera utöver den 
situation i vilket de producerades. Kritikerna menar att det är omöjligt att generalisera 
resultatet till andra miljöer i kvalitativ forskning då deltagarna genomför 
observationer eller utförandet av ostrukturerade intervjuer med ett litet antal 
individer (ibid). 

Målet med metodiken är att vara generell men kan i denna studie inte generaliseras 
fullt ut då metodiken endast testats vid ett tillverkande fallföretag. Studien har till vis 
del använt sig av sannolikhetsurval, som Bryman (2011) rekommenderar, genom att 
intervjua vissa slumpmässigt utvalda personer inom företaget. Organisationer har 
olika prioriteringar vilket kan leda till olika lösningar i respektive fall och metodiken 
bör därför anpassas mer individuellt till de olika fallen som uppstår. För att metodiken 
skulle bli generell har vissa verktyg tagits med i den teoretiska referensramen även om 
de inte användes djupgående hos fallföretaget. 
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2.10 Etiska principer 

Studien kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) grundläggande etiska 
principer. Alla informanter kommer att få ta del av relevant information om studien, 
dvs. studiens syfte, eventuell inspelning samt att studien är frivillig att delta i och att 
de kan avbryta deltagandet när som helst. All personlig information behandlas 
konfidentiellt och inga obehöriga har tillgång till informationen. Det insamlande 
materialet kommer endast att användas till studiens forskningsändamål och rå-
materialet förvaras oåtkomligt för utomstående. 

2.11 Skapandet av metodik 

Alla modeller är enligt Wallén (1996) teoretiska genom idealiseringar och 
förenklingar. Det finns flera olika typer av modeller: 

 Normativa modeller. 
 Ikoniska modeller. 
 Analogimodeller. 
 Symboliska modeller.  

Normativa modeller är modeller som bör vara realiserbara men de kräver inte en 
korrekt reflektion av verkligheten inom de perspektiv som modellen ska behandla. 
De modellerna kan jämföras med ritningar till ett hus som har planlagts att 
konstrueras. Ikoniska modeller är modeller gällande kartor och skalmodeller. 
Analogimodeller erhåller vissa drag från ett annat område som t.ex. i kulturgeografi 
där gravitationsfält används med analogi från Newtons fysik. Symboliska modeller 
används för matematiska modeller. De delas in efter sin matematiska struktur och ska 
ange ett samband mellan variablerna. Modeller kan kombineras för att hitta vissa 
gemensamma drag inom struktur och orsaks-verkan-diagram. Huvudpoängen med att 
använda sig av en modell är att kunna göra modellen i datorn och sedan kunna testa 
olika samband som är svåra att testa i verkligheten (ibid). 
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En modell bör enligt Wallén (1996) uppfylla kriterier gällande: 

 Systematik. 
 Effektivitet. 
 Validitet.  
 Modellvillkor. 
 Generaliserbarhet.  

Författaren menar att modellen ska ha ett logiskt sammanhang, motsägelsefrihet och 
inre konsekvenser. Modellen ska vara lätthanterlig och kännetecknas av prognos-
effektivitet. Modellen ska inte inneha några systematiska felaktigheter. Antaganden 
och förenklingar för att bestämma empiriska följder måste finnas med. Modellen ska 
kunna användas till viss del kring andra områden än det som undersöktes vid ett 
tillfälle (ibid).  

Metodiken har tagits fram för att på ett generellt sätt kunna effektivisera 
materialflöden, materialhantering och lagring. Metodiken ska vara lätthanterlig och 
lätt att förstå. Antaganden ska finnas med för att öka förståelsen och generaliser-
barheten. Metodiken kommer testas hos organisationen Eco Log Sweden AB. 
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3 Teoretisk referensram 

Kapitlet visar en sammanfattning av litteraturstudien och bildar den teoretiska referensramen 
som ligger till grund för skapandet av metodiken.  

 

3.1 Monteringsfunktion 

Monteringsfunktionen är enligt Whitney (2004) mer än att bara sätta ihop olika typer 
av delar. Monteringsfunktionen är en process med stor potential att förbättra 
produktutvecklingsmetoder och tillverkningsstrategier. Valet hur en monterings-
process ska fungera är mycket beroende på produktens fysiska egenskaper. Produkter 
måste först fysiskt definieras för att säkerhetsställa att de fungerar tillsammans. Då 
måste varje produkt först ges rätt material, dimensioner, toleranser och ytbehandling. 
Placeringen av artiklar och verktyg inom en monteringsfunktion är en viktig del inom 
monteringen för att minska onödigt spring. Instruktioner och rutiner för montören 
bör vara lättåtkomliga där det t.ex. kan stå vad produkten är för något och vilka delar 
som behövs för att montera produkten. Själva monteringen utförs ofta snabbt och det 
leder till att artiklar i lagret kring monteringsfunktionen minskar hastigt. Det medför 
att logistik i form av påfyllning av produkter är en viktig del inom monterings-
funktionen för att erhålla en bra effektivitet. Författaren nämner att monterings-
funktionen som faktiskt skapar produkten är överlägset en av de minst förstådda och 
studerade processerna inom tillverkningen. Det finns ännu ingen litteratur som 
beskriver exakt när en monteringsutformning är effektiv. Det saknas även litteratur 
över hur en monteringsfunktion bör utformas på detaljnivå (ibid).  

Enligt Whitney (2004) är en typisk cykel, som upprepas flera gånger under varje skift, 
inom en monteringsfunktion följande: 

 En eller flera monteringsdetaljer anländer till arbetsstationen.  
 Monteringsdetaljerna som anländer kan vara enskilda produkter eller redan 

delmonterade produkter.  
 Monteringsdetaljerna behöver oftast separeras och sorteras.  
 Nödvändig utrustning och verktyg hämtas. 
 Monteringen av detaljer utförs. 
 Montörerna kontrollerar att monteringen utförts korrekt.  
 Utrustningen och verktygen läggs tillbaka. 
 Dokumentation skapas om det är nödvändigt.  
 Den monterade detaljer förflyttas vidare till nästa station. 
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3.1.1 Vanliga aktiviteter inom en monteringsfunktion 

Whitney (2004) förklarar att tiden för själva monteringen är begränsad och flertalet 
aktiviteter påverkar om arbetet är klart i tid. De tidskrävande aktiviteterna kan enligt 
författaren t.ex. vara:  

 Förflyta materialet till arbetsområdet. Innan monteringsdetaljen är placerad 
på rätt plats kan inte montörerna utföra något arbete.  

 Bestämma vad som ska utföras och om flera olika produkter tillverkas inom 
samma monteringsfunktion är det viktigt att ha instruktioner över hur själva 
arbetet ska utföras och vilka delar som ska ingå lättillgängligt.  

 Göra sig redo att arbeta. Ibland kan monteringsdetaljen kräva någon form av 
hållare eller fixtur för att arbetet ska utföras.  

 Förflytta sig för att hämta monteringsdetaljen.  
 Monteringsdetaljen görs redo för montering.  
 Monteringsdetaljen monteras, följande steg och de två tidigare måste utföras 

försiktigt för att inte skada monteringsdetaljen. För stora och känsliga 
monteringsdetaljer kan det här steget vara det mest kritiska momentet.  

 Kontrollera den färdigmonterade produkten om monteringen utfördes på 
korrekt sätt. Steget följer ofta noggranna instruktioner angående 
kvalitetskontroll, gällande ytliga skador och dess funktion.  

 Om kunderna har höga krav kan information gällande hur monteringen 
utfördes behöva dokumenteras. Informationen kan gälla exempelvis vilket 
moment monteringsdetaljerna har dragits åt med eller vilket smörjmedel 
som använts. Det för att spåra eventuella problem.  

 Förflyttning av den monterade detaljen till nästa station. 

  



 

14 

3.2 Effektivitet 

Olhager (2013) beskriver effektivitet genom två synsätt; inre effektivitet som syftar 
till att göra rätt saker medan yttre effektivitet syftar till att göra saker rätt. Hsieh och 
Tsai (2005) menar att när det gäller layout och layoutplanering är logistik ett bra 
verktyg att använda för att effektivisera en verksamhet. Enligt Lumsden (2012) kan 
effektivitet inom logistik sammanfattas i tre grundområden: service, kapitalbindning 
och kostnader. Genom att förbättra de områdena förbättras företags lönsamhet. 
Något som är viktigt för att förbättra lönsamheten är att se på företagets helhet, att 
tänka på hur de områdena påverkar varandra. T.ex. om du skär ner på kostnaderna 
kan det generera i en försämrad service vilket på längre sikt kan leda till mindre 
intäkter. Likaså kan frekventa transporter leda till mindre kapitalbindning, förbättrad 
leveransservice och högre kundnöjdhet vilket kan omsättas till större intäkter. Det 
som är viktigt är att se helheten och tänka på alla tre aspekter för att kunna förbättra 
företagets lönsamhet. Genom att se helhetslösningen och genom nytänkande kan 
förändringar i större grad leda till förbättringar (ibid). 

Effektivitet hos en tillverkande organisation beror enligt Singh och Yilma (2013) 
huvudsakligen på layouten hos de olika avdelningarna. De menar att en typisk 
avdelningslayout bör arbeta med att minimera den totala tillverkningstiden, 
maximera flexibiliteten samt öka organisationens lönsamhet. Författarna framhåller 
vikten av det som en nyckelfaktor för att upprätthålla konkurrenskraft inom en 
tillverkande organisation. För att upptäcka om ett lager bör omstruktureras säger de 
även att symptom förekommer. De symptomen kan vara trängsel, slöseri, dåligt 
utnyttjande av utrymmet, långa transportavstånd samt flaskhalsar (ibid). Enligt Savory 
och Williams (2010) kan tillverkningseffektiviteten öka för organisationer som 
tillverkar låga satsvolymer när en omstrukturering av utrustning har gjorts. Det görs 
genom att dela in utrustningen i celler för att underlätta arbetsflödet (ibid).  
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3.2.1 Effektivitet inom monteringsfunktion  

Whitney (2004) menar att den fysiska layouten hos en monteringsfunktion kräver att 
placering av tillverkningen, monteringen, utrustningen och flödet av ingående artiklar 
bildar en kompakt och effektiv layout. För att skapa en effektiv arbetsstation måste 
detaljer, verktyg, och instruktioner finnas lättillgängliga och vara tydligt uppmärkta 
för att montören ska kunna genomföra arbetet inom den uppsatta tidsramen. För att 
arbetet ska bli effektivt krävs det att detaljer och verktyg finns inom räckhåll samt att 
montören känner sig bekväm, säker och självsäker. Enligt författaren är tillgänglighet 
och tid de två viktigaste faktorerna vid utformning av en layout med hänsyn till 
arbetsstationerna. Chip et al. (2016) menar att en lösning för att erhålla effektivitet 
och flexibilitet inom ett produktionssystem är att placera bearbetning eller montering 
av olika delar och produkter i särskilda produktionsceller. En monteringsfunktion kan 
ses som en produktionscell inom ett tillverkande företag. En väl utformad 
monteringsprocess enligt Gao et al. (2015) kan förbättra produktionens effektivitet, 
produktkvalitet, minska kostnader och minska ledtider till slutmarknaden. Vid 
manuella monteringsuppgifter är mänsklig delaktighet viktigt för att det påverkar 
cykeltiden, arbetskomforten och säkerheten hos den operation som utförs.  

3.2.2 Lagrings- och hanteringseffektivitet 

Enligt Lumsden (2012) måste den totala effektiviteten ta hänsyn till både lagringen 
och hanteringen av artiklar. Hanteringen och lagringen är påverkade av hur lagrets 
utformning ser ut. Enligt Kochhar och Heragu (1999) mäts layoututformningens 
effektivitet genom förmågan att anpassa sig till förändringar gällande volymer och 
komponenter. De menar att en layout som minimerar de kostnader vid om-
struktureringar är flexibel och minskar kostnader för organisationen i sin helhet (ibid). 
För att erhålla en effektiv hantering krävs det enligt Lumsden (2012) även att 
lagringen av artiklarna är placerade på ett sätt som underlättar och effektiviserar flödet 
av artiklarna. För att erhålla hög kostnadseffektivitet inom ett lager är det viktigt att 
hitta balansen mellan hur mycket som ska lagras och hanteringen av artiklarna. Att 
bara fokusera på lagringseffektivitet kan innebära att åtkomligheten till varorna blir 
dålig vilket minskar hanteringseffektiviteten. Däremot om en organisation enbart 
fokuserar på hanteringseffektiviteten kan det leda till en låg grad av kapacitets-
utnyttjande av byggnaden. För att åstadkomma en minskad hanterings- och 
lagringskostnad måste fokus vara en effektiv blandning mellan lagrets utformning, 
hanteringen av artiklar samt lagringen av artiklar (ibid). 
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3.3 Kvalitet 

Kvalitet är ett begrepp som har funnits i århundraden och definieras enligt Juran 
(1951) som “fitness for use”, citerad i Bergman och Klefsjö (2007 s. 24). Deming (1986) 
tar in mer kundfokus i sin definition genom “Quality should be aimed at the needs of the 
customer, present and future”, citerad i Bergman och Klefsjö (2007 s. 24). Bergman och 
Klefsjö (2007) gör sin definition i en modernare tappning och menar att kvalitet kan 
beskrivas genom:  

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar”. (s. 25). 

Bergman och Klefsjö (2007) definierar en produkt som en artikel, tjänst eller en 
blandning av båda. Författarna menar att allt fler företag arbetar med 
kvalitetsutveckling som en integrerad del av sin verksamhet. Författarna har tagit fram 
en kvalitetsutvecklingsmetod som heter offensiv kvalitetsutveckling, där grunderna 
kommer från engelskans Total Quality Management och metoden definieras genom 
att: 

”Man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa kundernas behov och 
förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla 
är engagerad och som har fokus på organisationens processer”. (s. 37). 

Kvalitetsutvecklingen är uppbyggd av fem hörnstenar, se figur 2 nedan (Bergman och 
Klefsjö 2007). Utöver det krävs ett engagerat ledarskap med kvalitetsfrågor för att 
kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt (ibid). Liker (2009) menar att bygga in kvalitet 
är en princip och inte en teknik. En förbättrad kvalitet beror på om processer och 
människor får möjlighet samt plats att utvecklas. Att investera i tekniska lösningar 
medför nödvändigtvis inte bättre kvalitet. En vanlig kvalitetsteknik hos Toyota är att 
noggrant se över sina projekt där eventuella problem identifieras för att åtgärder ska 
kunna genomföras innan problemen har uppstått (ibid). 

 

Figur 2: De fem hörnstenarna (Bergman och Klefsjö 2007). 
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3.4 Vanliga logistikbegrepp 

Avsnittet förklarar de grundläggande logistikbegreppen som används i studien. 

3.4.1 Lager 

Lumsden (2012) menar att lager har till uppgift att säkerhetsställa ojämnheten i 
variationen mellan in- och utflödet i produktionen samt att säkerhetsställa att alla 
stationer har material för att förhindra produktionsstopp. Sammanfattningsvis är 
motiven för lager att täcka upp för oväntade kostnader och att bevara 
leveranssäkerheten för viktiga kundrelationer. Säkerhetslager används för att erhålla 
en viss grad av leveransberedskap vid en osäker omgivning. Osäkerheten kan bero på 
att inte helt säkert veta ledtidens längd eller det verkliga saldot i lagerregistren (ibid). 

Hassan (2002) menar att det är viktigt att värdera olika aspekter vid utformning av en 
ny layout. Det finns oftast en begränsad yta tillgänglig och författaren menar att ett 
litet lager skapar en rörig arbetsmiljö med svårigheter att placera ut artiklar (ibid). 

3.4.2 Ledtid 

Enligt Lumsden (2012) finns det två olika definitioner av ledtid. Vissa definierar ledtid 
som tiden från beställning till varan är levererad medan andra menar att det är från 
kundens behov till leverans, där gapet mellan behov och leverans kan vara ganska 
stort. Ledtid nämns ibland som leveranstid och beskriver kundens väntetid. Ledtid 
inkluderar processer som ordermottagning, orderhandläggning, planering, eventuell 
konstruktion och tillverkning samt distribution (ibid). Oskarsson et al. (2013) 
beskriver processens ledtid som tiden mellan behovsinitiering och mottagande av 
leverans. 

3.4.3 Genomloppstid  

Oskarsson et al. (2013) menar att genomloppstid är ett användbart tidsmått som kan 
beskriva hur lång tid det tar för en produkt att passera mindre eller större delar av ett 
flöde. Olhager (2013) beskriver genomloppstid där den totala tiden är kopplad till en 
produkt eller en viss kvantitet av produkten. Författaren menar att ledtiden kan delas 
in i tre delar: 

 Förråds- eller inköpsledtid. 
 Produktionsledtid. 
 Lagerledtid. 

Förrådsledtiden är den tid en produkt ligger i förråd då produkten inte förädlas medan 
inköpsledtid är leveranstiden från leverantör. Produktionsledtid är den tid då 
produkten är i en förädlingsprocess. Lagerledtid är den tid som produkten ligger i 
färdigvarulager innan den transporteras till kund (ibid). 
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3.4.4 Takttid 

Takttid beskrivs enligt Olhager (2013) som den arbetscykel som uppfyller varje kunds 
efterfrågan. För att erhålla rätt grad av produktion bör arbetscykler synkroniseras med 
kundefterfrågan, det för att inte under- eller överproducera. Flödeshastigheten är 
beroende av vilken takttid som används och kan användas för att räkna ut hur mycket 
produktion som kan erhållas. För att skapa ett balanserat flöde genom hela 
produktionen kan takttiden användas som ett verktyg. En förbättring gällande takttid 
kan minska slöseri och ineffektivitet genom att minska förseningar och över-
produktion (ibid). 

3.4.5 Leveranstid 

Enligt Lumsden (2012) är leveranstid den tid det tar från orderläggning till leverans 
efter önskemål och överenskommelse från kund. Olhager (2013) menar att en kort 
och säker leveranstid ger en god leveransförmåga där kort leveranstid även kan erhålla 
låg kapitalbindning.  

3.4.6 Kanban 

Enligt Lumsden (2012) är kanbansystemet en metod för att skapa ett dragande flöde 
av artiklar genom produktionen eller distributionen. Ordet kanban kommer från 
japanskan och kan översättas till “kort att anteckna på” eller “litet kort” och flödet styrs 
av kundordern istället för behovsprognoser för en lång tid framåt. När en artikel är 
förbrukad, i t.ex. monteringen, skickas en signal som kan vara ett kort, en pall eller 
en låda till leverantören eller den avdelning som tillverkar artikeln. Signalen visar då 
att en ny tillverkning bör påbörjas där kvaliteten och kvantiteten ska uppfylla 
kundernas önskemål. Kortet kan innehålla information om vilken produkt kunden vill 
ha och hur många exemplar de önskar men liknande information kan även finnas på 
en låda eller en pall. När ett företag fått en signal i form av ett kanban skickar de i sin 
tur en signal bakåt i kedjan vilket skapar den dragande produktionen som enbart 
tillverkar det som efterfrågas. Metoden kanbanstyrning av produktion och material 
grundar sig från den japanska biltillverkaren Toyota och kännetecknas av att den är 
enkel att använda sig av och förenklar beslut om prioriteringar (ibid). 
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3.4.7 JIT 

Just in time (JIT) är ett begrepp som myntades av Kiichiro Toyoda redan 1937, det 
är en styrprincip som går ut på att minska slöseri (Lumsden 2012). Genom att leverera 
rätt mängd material vid exakt rätt tidpunkt för att i högsta möjliga grad eliminera 
lagerhållning av material. Det finns vissa negativa aspekter med JIT och de är främst 
inom miljö. Där det pressade leveranssäkerheten kan göra att fyllnadsgraden minskar 
vilket genererar en större miljöpåverkan. Det går dock att minska genom 
ruttplanering, samarbete och samlastning (ibid). Leung et al. (2008) förklarar hur 
utformning av en effektiv layout tar tillvara på fördelarna inom cellerna där 
produkterna ankommer JIT. Där behövs information från de övriga cellerna som kan 
vara t.ex. krav på bearbetning av delar, maskinkapaciteten och volymefterfrågan som 
används till en materialflödesmatris. Författarna kom fram till ett generellt 
tillvägagångssätt för strategisk placering av maskiner för att minska material-
hanteringen och om den föreslagna designen är bra. 

3.4.8 Flexibilitet 

Enligt Van Weele (2012) är logistik och effektivitet nära sammanbundna. Christopher 
(2011) tar upp att organisationer måste fokusera på att bli mer flexibla i volym- och 
variationsförändringar för att klara av dagens konkurrenstryck då kunder kräver en 
större variation av produkter. För att erhålla en högre grad av flexibilitet menar 
Christopher (2011) att en minskning av ledtider är en lösning. Vid användningen av 
leveranssättet Just in Time (JIT) är det viktigt att arbeta flexibelt gällande tillverkning 
och leverans (ibid). Balakrishnan och Cheng (2007) menar att flexibilitet är en viktig 
del för en verksamhets långsiktiga hållbarhet. Att produkters livslängd blir allt kortare 
och att produkter ständigt genomgår förändringar ställer högre krav på företagen för 
att tillfredsställa kunders behov (ibid).  

3.4.9 Logistikstyrning 

Logistikstyrning enligt Van Weele (2012) är styrningen av flödet kring alla faktorer 
gällande materialflödet, ekonomiska flödet och informationsflödet sett från ett 
kundkravsperspektiv. Det utförs för att uppnå kortast möjliga leveranstid och högsta 
möjliga leverssäkerhet. Logistikstyrningen ska innehålla alla materialflöden från 
leverantörer, till flöden i organisationen och fram till leverans hos kund. 
Logistikstyrningsämnet omfattar ett brett område av aktiviteter. De aktiviteterna är 
leveranser av råmaterial, materialplanering, intern transport, lagring och fysisk 
distribution (ibid). 
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3.4.10 Lastbärare 

TFK (2002) beskriver i sin rapport lastbärare som en konstruktion som håller ihop 
material eller gods för att underlätta transport, hantering och lagring vilket gör att 
den kan ske med standardiserad utrustning. Mindre lastbärare skapar svårigheter för 
att kunna transportera på ett ekonomiskt sätt vilket kan underlättas med 
standardiserade mått för att kunna samlasta olika moduler. Det finns tre olika typer 
av lastbärare och de kan delas in i grupper som omfattar små lastbärare, mellanstora 
lastbärare och stora lastbärare. De små lastbärarna kan t.ex. vara lösa underlägg som 
bandas till godset, brätte som håller ihop godset eller någon form av låda. Mellanstora 
lastbärare innefattar lastpallar, lastskiva och rullpall där den vanligaste är 
Europapallen. Den ingår i ett europeiskt bytessystem och har måtten 800x1200mm, 
se figur 3 nedan.  

 

Figur 3: Europall med små lastbärare. (Lumsden 2012). 

De stora lastbärarna främsta uppgift är att underlätta vid byte av olika transportmedel 
som t.ex. lastbil, sjöfart eller järnväg. De vanligaste formerna är containrar eller 
växelflak med standardiserade mått och finns i längder på 10, 20 30 eller 40 fot (ibid). 
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3.5 Lagerstyrning 

Avsnittet förklarar olika metoder för styrning av lagerfunktionen.  

3.5.1 Materialhantering 

Enligt Oskarsson et al. (2013) behöver alla varor hanteras på något sätt vid lagring 
eller transport. Singh och Yilma (2013) menar att mellan 20 och 50 procent av de 
totala kostnaderna inom tillverkning är relaterade till materialhantering och effektiv 
planering kan minska de kostnaderna med 10 till 30 procent. Enligt Oskarsson et al. 
(2013) är det viktigt med rutiner för att minimera kostnader för t.ex. inlagring, 
plockning och emballering. I godsmottagningen lossas ankommande gods och vid 
behov omplaceras godset på t.ex. pallar eller andra lastbärare för att underlätta 
framtida hantering. Vanligtvis görs en ankomstregistrering där information från 
följesedeln förs över till företagets IT-system. För att säkerställa kvaliteten och 
kvantiteten utförs en ankomstkontroll som kan variera i omfattning beroende på 
produktens pris och hur viktig den är. Vid inleverering av varor placeras de ofta på 
tillfälliga buffertplatser innan de fyller på de mer lättåtkomliga plockplatserna. Två 
vanliga sätt att placera gods efter är fastplatssystem eller flytande placering. Följs 
fastplatssystemet har varje artikel sin bestämda plats för både buffert- och plockplats 
vilket leder till minimal administration men även ett större behov av utrymme då det 
behöver finnas plats till hela ordrar (ibid).  

Vid flytande placeringssystem används enligt Oskarsson et al. (2013) lediga platser i 
lagret och placeras efter ett prioritetssystem efter hur produkterna är klassificerade. 
Ytterligare finns blandsystem där buffertplatserna är flytande medan plockplatserna 
har fasta placeringar. Inom lagringen bestäms plockplatsens och eventuellt buffert-
platsens placering efter fyra parametrar: uttagningsfrekvens, uttagningskvantitet, 
artikelvolym och artikelvikt (ibid).  

Whitney (2004) menar att vid uppbyggnad av en produktionslina är det viktigt att ta 
hänsyn till materialets flöde. Då är layoutens utformning och monteringens 
maxkapacitet de mest avgörande faktorerna för hur produktionslinan ska utformas. 
Ofta går själva monteringsprocessen relativt snabbt vilket medför frekventa 
transporter och därför är det viktigt att effektivisera transporten mellan stationerna. 
Här är det direkt avgörande vilken transportmetod som företaget använder. Där ett 
flexibelt transportsätt är att eftersträva för att kunna på ett enkelt sätt kunna prioritera 
och byta vad som ska monteras utifrån produktionslinans behov (ibid).  
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3.5.2 Flödeskartläggning 

Enligt Oskarsson et al. (2013) finns det många olika sätt att göra flödeskartläggning, 
ofta fungerar det med relativt enkla metoder. Symboler som kan användas, se figur 4, 
vid flödeskartläggning är t.ex. rektanglar som beskriver att någonting utförts, 
trianglar visar olika former av lager och olika typer av pilar visar antingen 
informations- eller godsflöden. Då den tillgängliga tiden ofta är begränsad leder 
överdetaljerade flödeskartläggningar till att vissa delar av arbetet görs i onödan. 
Därför är det viktigt att börja med ett enkelt processflödesschema som sedan 
successivt förfinas (ibid). 

 

Figur 4: De vanligaste symbolerna vid flödeskartläggning (Oskarsson et al. 2013). 

3.5.3 Logistiksystemets materialflöden 

Enligt Olhager (2013) skapar förflyttningar av gods ett resursflöde som länkar ihop 
olika flöden. En viktig aspekt för att kunna leverera sina produkter vid rätt tid och till 
en låg kostnad är att företagen måste styra sina materialflöden effektivt. Det 
materialflödet och de tillhörande aktiviteterna är vad logistik främst handlar om och 
har alltid haft en stor betydelse. Intresset har dock ökat kraftigt inom det industriella 
området de senaste decennierna och det beror främst på ökad variation och 
komplexitet hos produkterna (ibid). 
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3.5.4 Lagringsprinciper 

Enligt Lumsden (2012) bör vissa principer användas som vägledning för att hitta den 
optimala placeringen av produkter då det inte finns någon generell metod. De 
principerna kan vara (ibid): 

 Produktorienteringsprincipen - fungerar bra om en artikel måste 
omsättas inom en viss tid med uttagsprincipen FIFO, se kapitel 3.5.5.  

 Plockpositionsprincipen - kan användas om flera artiklar ofta plockas 
samtidigt då de bör placeras i närheten av varandra vilket underlättar för 
arbetarna.  

 Inom familjegruppsprincipen - lagras artiklar som har snarlika 
egenskaper, dimensioner och behov av en viss hanteringsutrustning i samma 
område. 

 Popularitetsprincipen - är i stort sett samma sak som ABC-analys, se 
kapitel 3.5.6. Men en viktig aspekt är att bedöma om frekvensläggningen är 
lönsam då många högfrekventa artiklar kan ge negativa konsekvenser.  

 Likhetsprincipen - bidrar till en fördel om artiklar som ofta beställs 
samtidigt placeras vid varandra. 

 Storleksprincipen - bygger på att stora, tunga och otympliga artiklar 
lagras nära sitt användningsområde.  

 Höjdledsprincipen - förklarar att höjden på artiklars placering har stor 
påverkan gällande hur lång tid det tar att plocka artikeln. Ergonomi är också 
en viktig aspekt och den “gyllene zonen” för plockning ligger mellan 75 och 
140cm, men kan variera beroende på geometri och vikt.  

3.5.5 FIFO  

FIFO (First In First Out) är en välbeprövad metod inom Lean Produktion, se kapitel 
3.9, och är enligt Lumsden (2012) en uttagsprincip som går ut på att det material som 
kommer in bearbetas först. Metoden minskar väntetid, kvalitetsbrister, efter-
släpningar och skapar en effektiv administration (ibid).  
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3.5.6 ABC-analys 

Enligt Lumsden (2012) går ABC-analys ut på att klassificera sina produkter efter 
volymvärde och då veta vilka produkters flöde som ska prioriteras i lagret. Metoden 
överensstämmer ofta med Paretos lag, även kallad 80-20-regeln, som definieras som 
att 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan. Författaren menar även 
att 20 procent av artiklarna i ett lager skapar 80 procent av omsättningen. Här menar 
författaren att anledningen är att företag har väldigt många medel- eller lågfrekventa 
produkter. Som figur 5 visar har A-produkter högst volymvärde och är högsta 
prioritet för arbetet med att minska ledtider, ökning av frekvensen, minska 
orderkostnader och osäkerhet för att öka lageromsättningshastigheten. Metoden kan 
även användas för att fysiskt placera ut materialet i lokalen baserat på plockfrekvens 
och lokalisering av arbetsstationer, klassificering av leverantörer samt prioritera 
täckningsbidrag efter leveransservice (ibid).  

 

 

Figur 5: Volymvärdet enligt ABC-analys (Lumsden 2012). 
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3.6 Förvaringsmetoder 

Avsnittet förklarar olika typer av förvaringsmetoder som kan användas inom lagring. 

3.6.1 Ställagelagring 

Enligt Lumsden (2012) är ställagelagring den vanligaste lagringsmetoden inom 
industrin för lagring av pallar. Ställagelagring är en metod som går ut på att godset 
placeras i pallställ med fackverk som 
medför att alla pallar är disponibla 
samtidigt. Det negativa med ställage-
lagring är att det inte maximerar lagrets 
yta speciellt bra utan kräver truckgångar 
som tar upp lagerutrymme, men ger 
istället en bättre omsättning av varorna i 
lagret, se figur 6 (ibid). 

3.6.2 Djuplagring och fristapling  

Djuplagring och fristapling är enligt Lumsden (2012) metoder som är anpassade till 
samma artiklar samt att artiklarnas sammanlagda volym överstiger 20 m3, se figur 7. 
Djuplagring går ut på att pallarna i lagret förvaras på djupet vilket medför att endast 
den yttersta pallen är tillgänglig för hantering. Fristapling är en liknande metod med 
skillnaden att pallarna staplas på höjden. Fristapling begränsas av att det kan vara 
instabilt att stapla på höjden och att den understa pallen måste klara av det 
gemensamma tryck som 
pallarna ovan medför. 
Båda metoderna medför 
en hög utnyttjandegrad 
av lagrets yta men medför 
svårigheter att arbeta 
med FIFO eftersom det 
kan medföra att den pall 
som står längst inne i en 
rad och aldrig omsätts 
(ibid). 

Figur 7: Fristapling och djuplagring av artiklar (Lumsden 2012).

Figur 6: Ställagelagring (Lumsden 2012). 
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3.6.3 Hyllfackslagring 

Hyllfackslagring är enligt Lumsden (2012) en flexibel förvaringsmetod som är 
anpassad för stor variation på produkter, med allt från mycket små detaljer till gods 
som enbart hanteras maskinellt. Fackverken är lätt att bygga om och består av stolpar, 
stag och hyllplan med en stor variation eftersom de inte är standardiserade och istället 
är anpassad efter godset storlek. Hyllfackslagring, se figur 8, förekommer oftast inom 
plockförråd som (ibid): 

 Verktygsförråd. 
 Reservdelsförråd. 
 Produktsförråd med minimala volymer.  

 

Figur 8: Lagring av gods i hyllfack (Lumsden 2012). 

3.6.4 Två-bingesystem  

Enligt Oskarsson et al. (2013) är två-bingesystem är en metod för att upplysa att 
produktionen behöver material. Varje artikel lagerhålls i två olika lådor som står 
placerade bakom varandra, se figur 9,där en är plockplats och en är buffertplats. När 
artikeln tar slut i den första lådan byter lådorna plats och den tomma lådan körs till 
lagret och fylls på och placeras sedan på buffertplatsen (ibid). 

  

Figur 9: Principen för ett två-bingesystem (Oskarsson et al. 2013). 
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3.6.5 Paternosterlager 

Paternosterlager är enligt Lumsden (2012) ett lager som är anpassat för företag med 
många olika små artiklar. Lagret är ett automatiserat lager där plockningsprocessen 
styrs av en dator. Datorn beordrar fram rätt pall eller lagerfack till en plockstation, se 
figur 10. Lagret är ett utmärkt hjälpmedel för att optimera plats och skap bra ordning 
bland de mindre artiklarna (ibid). 

 

Figur 10: Paternosterlager (Lumsden 2012). 

3.7 Produktionsstyrning 

Enligt Oskarsson et al. (2013) finns det mängder med olika sätt och att organisera sin 
produktion. Det finns tre olika huvudtyper av organiserade produktioner: 

 Enstycks- eller projekttillverkning - när ett fåtal produkter tillverkas.  
 Kontinuerlig tillverkning - vid kontinuerlig tillverkning och 

produktionen är byggd efter produkten.  
 Batch- eller linjeproduktion - när volymerna är tillräckligt stora för att 

organisera produktionen efter produkten.  

Det gemensamma med alla metoder är att försöka på ett effektivt sätt utifrån volym 
och produkt sätta in en råvara i ena änden av processen och sedan genom bearbetning 
av råvaran skapa en färdig produkt i den andra änden (ibid). 

3.7.1 Funktionsorganiserad produktion 

Funktionsorganiserad produktion är enligt Oskarsson et al. (2013) anpassad för att 
skapa en flexibel produktion. Det underlättar vid produktion av mindre satser, där 
varje produkt inte behöver bearbetas i samma maskin eller samma ordning. Det görs 
genom att samla ihop alla maskiner samt arbetsplatser som genomför samma 
arbetsmoment på samma plats i lokalen, se figur 11 nedan. Det bidrar till att skapa en 
ökad volym i varje arbetsmoment och bidrar till att själva styckkostnaderna på 
produkten i varje station blir låga och att produktionen inte blir lika känslig för 
störningar. Det negativa är att det ofta blir svårt att planera produktionen, långa 
genomloppstider och hög kapitalbindning vilket ofta genererar i att totalkostnaderna 
ofta blir höga (ibid).  
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Figur 11: Funktionsorienterad produktion (Oskarsson et al. 2013). 

3.7.2 Flödesorienterad produktion 

Enligt Oskarsson et al. (2013) placeras maskiner och utrustning i en flödesorienterad 
produktion efter produktflödet, se figur 12. Där bildas olika stationer som innefattar 
olika produkter eller produktgrupper vilket leder framåt mot slutmonteringen. Det 
resulterar i att det blir lättare att planera flödet och köer uppkommer inte i samma 
utsträckning som inom en funktionellt organiserad produktion då genomloppstiden 
minskas. Den vanligaste typen av industri där flödesorienterad produktion 
förekommer är massproduktion där produkterna transporteras på löpande band. 
Flödesorienterad produktion kan även användas inom vissa andra typer av branscher 
som inte producerar lika många enheter, t.ex. flygplan. Det finns två olika typer av 
styrning av flödet inom en flödesorienterad produktion, den ena är taktad 
produktionslina där ett buffertlager finns mellan stationerna och den andra där buffert 
saknas vilket kallas flytande lina. Buffertlagret gör att linans känslighet minskar men 
samtidigt ökar kapitalbindningen och genomloppstiden (ibid).  

 

Figur 12: Flödesorienterad produktion (Oskarsson et al. 2013). 
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3.8 Transportmedel 

Enligt Olhager (2013) kan den fysiska transporten ske med en mängd olika 
transportmedel. Där de särskilda fallen ofta gör att många av alternativen går bort 
med tanke på omständigheter kring produkten som ska transporteras. Följande 
transportmedel används enligt författeren inom industrin: 

 Fartyg. 
 Flodbåt. 
 Flyg. 
 Järnväg. 
 Linbana. 
 Motorfordon (lastbil, bil). 
 Pipeline. 

Transportmedel som finns utöver de traditionella är cykel och datanät. Cykel används 
främst för små produkter inom stadskärnan för att kunna slippa köer och komma fram 
snabbt och smidigt, medan datanät inte kan användas för fysiska transporter men 
används för informationsutbyte. Pipeline är ett transportmedel för produkter som är 
i flytande samt gasform, medan de andra alternativen kan transportera både produkter 
styckvis och bulkvara. Varje transportalternativ har sina olika fördelar och nackdelar 
beroende på volym, värde och transportsträcka. De är de mest dominanta faktorerna 
vid val av transportmedel tillsammans med följande faktorer: 

 Leveranshastighet (transportledtid). 
 Leveransprecision. 
 Kvalité (säkerhet i transporthantering). 
 Transportkostnad (kr/enhet och distans). 

Det finns även delfaktorer som t.ex. kapitalbindning. Väldigt kostsamma produkter 
med låga volymer transporteras lämpligtvis med snabba transporter medan billiga 
produkter med höga volymer kan transporteras långsammare. (Olhager 2013) 
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3.8.1 Truckar och traverskranar 

 

Figur 13: En bild över de vanligaste truckarna (Lumsden 2012). 

Motviktstruck 

Motviktstrucken enligt TFK (2002) är idag den vanligaste trycktypen som kan hantera 
de flesta godstyper, se figur 13 för andra vanliga trucktyper. Motviktstrucken bär sin 
last utanför sin stödyta. Lasten läggs på gafflarna framför motviktstrucken och det gör 
att trucken strävar efter att tippa framåt. För att motverka det och öka lastkapaciteten 
kan en motvikt längst bak på motviktstrucken fästas. Motviktstruckar finns både som 
fyrhjulingar och trehjulingar där trehjulingarna oftast är batteridrivna. Motvikts-
trucken kräver jämfört med andra specialiserade truckar bredare gångbredd i ett lager 
för att kunna hämta och lämna pallar (ibid). 

Skjutstativtruck  

Skjutstativtrucken är enligt TFK (2002) vanlig i många lager på grund av dess 
mångsidighet. Jämfört med motviktstrucken är skjutstativtrucken utrymmessnål och 
klarar av att stapla, förflytta, lasta och lossa på en mindre yta. En skjutstativtruck är 
gjord för att stapla i pallställ med högre lyfthöjder. Föraren till skjutstativtrucken 
sitter på sidan och stativet där gafflarna sitter kan skjutas framåt (ibid). 
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Smalgångstruck  

Smalgångstruckar är enligt TFK (2002) framtagen för att optimera layoutens yta och 
används framförallt för högstapling i pallager. Den klarar av att hantera last mellan 
pallställ utan att behöva vridas vilken genererar i att truckgångarna blir lika stora som 
lasten eller truckens bredd. Det finns två typer av smalgångstruckar; en med föraren 
på chassit i marknivå och en förarlyftande smalgångstruck där föraren följer med uppåt 
när gafflarna höjs (ibid).  

Traverskranar 

TFK (2002) beskriver i sin rapport att en traverskran, vilket ofta nämns som enbart 
travers, är uppbyggd av en åkbar brygga och ett rörligt maskineri. Traversen består 
av två parallella löpbanor som traversbryggan kan röra sig längs, traversbryggan drivs 
i sin tur av två eller fyra åkverk, se figur 14. En traverskran används ofta vid hantering 
av tungt eller skrymmande gods som t.ex. 
tunga tillverkningsdetaljer, delmontage 
eller hela maskiner. En fördel med 
traverskranar är att de inte behöver 
transportgångar vilket leder till bättre 
utnyttjande av tillgänglig golvyta. En 
nackdel med traverskranar är dock att den 
begränsas av bryggans och löpbanornas 
längder och att mellan en till fem meter av 
arbetsområdet längs väggar och tak inte 
kan nås. Köbildning kan uppstå då 
traverskranen utgår från fasta löpbanor 
(ibid).  

3.9 Lean produktion 

Lean produktion är en metod som är framarbetat av Toyota och som enligt Liker 
(2009) går ut på att minska slöseri. Lean är en välbeprövad metod för att effektivisera 
inom tillverkningsindustrin, svårigheterna med Lean är att lyckas med 
implementationen (ibid). Här menar Alpenberg och Scarbrough (2016) att en stark 
ledning är en vital del för att lyckas med implementeringen av Lean. Det är viktigt att 
få hela verksamheten positiv till förändringen genom positivt engagemang. Författarna 
menar att negativt engagemang och hårda ord oftast bidrar till misslyckande (ibid). 

Figur 14: Traverskran (TFK, 2002). 



 

32 

3.9.1 Go Gemba 

När ett problem eller behov uppkommer är det enligt Olhager (2013) viktigt att bilda 
sig en egen uppfattning om varför, hur och när det uppkommit. Att förlita sig på 
andrahandsinformation kan leda till missförstånd och göra att lösningen av 
problematiken blir utdraget. “Go Gemba” är ett japanskt uttryck och betyder att gå 
till källan. Det upplyser vikten av att se problemet med egna ögon, att alltid bilda sig 
en egen uppfattning för att undvika missförstånd. Med det som grund kan rätt beslut 
fattas och en förbättring kan äga rum (ibid).  

3.9.2 Värdeflödesanalys 

Enligt Olhager (2013) är värdeflödesanalysens funktion att kunna se vilka aktiviteter 
i produktionen som är värdeskapande, icke-värdeskapande eller nödvändiga icke-
värdeskapande. Värdeskapande aktiviteter är de aktiviteter som på något vis förädlar 
produkten genom t.ex. montering av detaljer eller bearbetning av råmaterial. Icke-
värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som t.ex. transporter och lagringar av olika 
slag. Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som bidrar till en 
effektiv förädlingsprocess för produkten. Aktiviteter kan vara planering av inköp, 
leveranser och produktion vilket gör att de värdeskapande aktiviteterna kan utföras 
på ett mer effektivt sätt (ibid).  

3.9.3 Eliminera slöseri 

Enligt Olhager (2013) finns det sju olika typer av slöserier som inte tillför något värde 
hos aktiviteterna för slutprodukten. De är följande (ibid):  

 Överproduktion. Produktion sker fastän efterfrågan inte räcker till eller att 
för många produkter tillverkats. 

 Väntan. Om en produkt inte kan tillverkas för att maskiner eller verktyg inte 
finns åtkomlig vid rätt tid. 

 Onödiga transporter. Om en produkt transporteras mellan olika stationer 
som egentligen skulle kunna placeras nära varandra. 

 Onödig lagerhållning. Ett för stort lager som inte är nödvändigt för just de 
produkterna vilket skapar högre kapitalbindning.  

 Onödiga rörelser. En arbetare som utför ett arbete med för många 
delmoment som egentligen skulle kunna vara färre. 

 Defekter. Felaktiga instruktioner för tillverkningen och leverans 
 Onödig tillverkning. Komplexa aktiviteter som skulle kunna utföras enklare.  
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3.9.4 Standardisera 

Enligt Olhager (2013) är det viktigt att arbeta med att utveckla och förlita sig på en 
standardiserad arbetsgång då det ger höga kvalitetsnivåer och även för att 
produktionstakten ska vara funktionell. Det ger även en större möjlighet för att arbeta 
med ständiga förbättringar. För att standardisera en arbetsgång är det viktigt att 
använda sig av pålitlig och väl testad teknik som passar den arbetande personalen och 
dess processer. Ny teknik används bara när den genomgått tester samt utvärderingar 
(ibid). 

3.9.5 5S 

Enligt Olhager (2013) är metoden 5S är framtagen för att öka effektiviteten och få en 
säkrare arbetsmiljö. Metoden går ut på att alla medarbetare hjälper till att hålla 
arbetsplatsen organiserad och strukturerad, vilket medför att arbetet kommer utföras 
mer effektivt och på ett säkrare sätt. Den fundamentala tanken är att metoden ska 
eliminera onödigt arbete som att exempelvis leta efter rätt verktyg (ibid).  

De fem S:en står enligt Olhager (2013) för:  

 Sortera/strukturera - rensa bort det som inte används eller behövs på 
arbetsplatsen och strukturera upp det. 

 Systematisera - var sak har sin plats. 
 Städa - alla rensar efter sig, gör rent efter utförd syssla samt kontrollerar 

om det behövs göras några underhållsarbeten. 
 Standardisera - inför en tydlig mall för hur arbetet ska genomföras. 
 Säkra - kontinuerlig förbättringsplan.  

3.9.6 5 varför 

Enligt Olhager (2013) är fem varför en metod som går ut på att få fram grundorsaken 
till varför problem uppstår. Att jobba med ständiga förbättringar innefattar begreppet 
“fem varför” eftersom grundorsaken inte alltid är det mest uppenbara. Att hitta samt 
lösa det verkliga problemet spar både tid och resurser. Att fråga sig “varför?” minst 
fem gånger gör det lättare att se förbi snabba lösningar som oftast bara förflyttar eller 
fördröjer fel (ibid).  
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3.9.7 Orsaks-verkan-diagram 

Ett orsaks-verkan-diagram görs efter att ett kvalitetsproblem har upptäckts och görs 
för att få en förståelse över orsakerna till problemet (Bergman och Klefsjö 2007). 
Först beskrivs grovt de troliga orsakerna till problemet, se figur 15. Sedan bör fokus 
ligga på de grovt beskrivna orsakerna och försöka undersöka dem mer djupgående. 
Efter att det skett förfinas orsakerna ytterligare (ibid). Olhager (2013) tar upp orsak-
verkan-diagram som en strukturerad ansats för att illustrera orsak och verkan på ett 
enkelt sätt. Metoden kan även liknas med 5 varför för att efter fem nivåer har troligen 
den grundläggande orsaken funnits (ibid). 

 

Figur 15: Grundupplägget för orsak-verkan-diagrammet (Bergman och Klefsjö 2007). 

3.9.8 Kaizen 

Enligt Olhager (2013) finns det alltid utrymme för förbättringar. Kaizen eller ständiga 
förbättringar som det betyder är en grundläggande filosofi som går ut på att hela 
organisationen ska vara med och hela tiden försöka hitta förbättringar som ökar driften 
för organisationen. Filosofin används inom alla hierarkiska nivåer inom organisationer 
för att hitta lösningar på problem. För att uppnå Kaizen krävs det förståelse kring mål 
gällande vad som skall uppnås och att klara mål sätts upp. Organisationer ska ha en 
positiv attityd kring förbättringar och inte fokusera på vad som kan göras utan de ska 
fokusera på vad som bör göras (ibid).  

3.10 Systematisk layoutplanering 

Systematisk layoutplanering (SLP) är en metod som är skapad av Richard Muther för 
layoutplanering (Muther och Hales 2015). Den innehåller olika steg och används för 
att hitta lösningar på layoututformningar (ibid). SLP är enligt Yang et al. (2000) en 
relativt enkel strategi för layoutplanering där riktlinjerna har används i praktiken 
under en längre tid. SLP är uppdelat i fyra olika faser (Muther och Hales 2015):  
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Fas 1 - Plats 

I fas ett bestäms enligt Muther och Hales (2015) vart själva layoututformningen ska 
placeras. Ofta är det en fråga gällande om layouten ska vara på samma plats som innan 
eller om den ska flyttas (ibid). Enligt Pesch et al. (1999) är en nyckelfaktor vid design 
av ett produktionssystem att i ett tidigt skede fokusera på den fysiska layouten för att 
få en optimal design. 

Fas 2 - Översiktsbild av lagret 

I fas två fastställs enligt Muther och Hales (2015) de olika områdena och dess placering 
inom lokalen. Fas två innehåller de grundläggande flödesmönstrena och varje område 
gällande storlek, layoutsamband och konfigurationer av varje huvudområde är grovt 
uppskattade. För att underlätta arbete används en modell med olika steg, se figur 16 
nedan (ibid). 

 

Figur 16: Modellen för de olika stegen i SLP. 
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Steg 1 - Ingående data: P, K, R, S, T  

Det första steget går enligt Muther och Hales (2015) ut på att analysera ingående data 
inom verksamheten. Nyckeln till att lösa problem inom layouten består av två 
grundläggande faktorer; produkter och kvantitet. Direkt eller indirekt är de två 
faktorerna grunden för alla andra egenskaper eller villkor inom layoutarbete, därför 
är information och uppskattningar om dem väsentliga (ibid). Enligt Bicheno et al. 
(2013) är det viktigt att försöka ta hänsyn till alla aspekter vid en utformning av en 
effektiv produktionslayout med tillhörande produktionsflöde eftersom att företaget 
får leva med en dålig layout i flera år.  

Förklaring av ingående data (Muther och Hales 2015):  

 Produkter (P) - Vad ska tillverkas? 
 Kvantitet (K) - Hur mycket av varje produkt ska tillverkas? 
 Rutter (R) - Hur ska produkterna tillverkas? 
 Stödprocesser (S) - Vilka stödjande processer måste finnas?  
 Tid (T) - När ska produkterna tillverkas och när ska layouten vara aktiv, 

t.ex. ett skift eller enbart skördesäsong? 

Steg 2 - Materialflöden och andra samband 

I steg två utförs en analys av flödet av material, här skapas ett ”from-to” diagram där 
flödet visas av olika material och från vilka avdelningar de kommer. Det utförs för att 
erhålla en mer djupgående förståelse över hur flödet av material ska kunna 
effektiviseras (Muther och Hales 2015).  

Steg 3 - Aktivitetsområden 

I steg tre bestäms vad som ska ingå i layouten, det kan vara en byggnad eller själva 
entrén till godsmottagningen. Det bestäms som ett aktivitetsområde om det sker 
någon värdeskapande aktivitet inom området (ibid).  

Steg 4 - Sambandsdiagram  

I steg fyra görs ett sambandsdiagram för att få fram vilka stationer som har högt 
samspel med varandra och då bör ligga i närheten av varandra för att skapa ett effektivt 
flöde. Det görs dock utan att ta hänsyn till stationernas utrymme (Muther och Hales 
2015). 

Steg 5 - Utrymmesbehov och tillgängligt utrymme  

I steg fem ska det identifieras hur mycket plats varje arbetsstation behöver utifrån 
behov och befintligt utrymme. Utöver själva arbetsstationen är det viktigt att ta 
hänsyn till utrymme för maskiner, personal, transporter och stödaktiviteter (ibid). 
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Steg 6 - Utrymmessambandsdiagram 

Enligt Muther och Hales (2015) kan steg sex beskrivas som ett tillägg till steg 4, 
sambandsdiagrammet, där varje stations utrymme läggs till för att få en större 
medvetenhet om vilka stationer som får plats bredvid varandra och vilka eventuella 
utrymmesproblem som måste lösas.  

Steg 7 - Förändringar och begränsningar 

Ytterligare konstruktionskrav och begränsningar beaktas i steg sju innan ett ”block-
diagram” skapas för att få en klarare bild av flödet av material i organisationen (ibid).  

Steg 8 - Alternativa layouter 

I steg åtta utvecklas sedan olika alternativa layouts. Enligt Kochhar och Heragu (1999) 
är det viktigt för en planerare inom layoutplanering att ha förmågan att kunna utveckla 
flera olika alternativ av layouter som både är effektiva och kreativa. De menar att 
layoutens effektivitet kan mätas både genom kvantitativa och kvalitativa kriterier, det 
medför att valet av layout kan vara väldigt subjektiv beroende på organisation (ibid). 
Enligt Muther och Hales (2015) är det viktigt vid skapande av layouter att ta hänsyn 
till aspekter som materialflöden, lagring, hantering, arbetsmiljö och säkerhet.  

Steg 9 - Utvärderande och godkännande av layout 

I steg nio utvärderas och godkänns layouten, om den inte godkänns återgå till steg ett 
(Muther och Hales 2015).  

Steg 10 - Slutgiltig Layout 

Den slutgiltiga layouten färdigställs (ibid). 

Fas 3 - Detaljerad layoutplanering 

I fas tre erhålls information gällande all specifik utrustning och maskiner. Placeringen 
av verktyg och tjänster och lagrets fysiska egenskaper är utplacerade. Den detaljerade 
layoutplanen brukar utföras med hjälp av elektroniska ritningar av layouten där de 
enskilda maskinerna och utrustningen kan flyttas runt för att testa olika 
placeringsförslag. Även här används SLP-modellen men här på ett mer detaljerat vis 
för varje separat avdelning, se figur 16 ovan. I den detaljerade layoutplaneringen 
undersöks ett separat aktivitetsområde åt gången, det för att hålla koll på framsteg 
samt delegera uppgifter till rätt personer och därmed involvera dem i förbättringen. 
En skillnad från modellen i fas två är att under fas tre är utrymmets tillgänglighet 
bestämd och begränsningar hur lokalen är utformad i det stora hela som var godset 
lastas är bestämt. Fas tre är mer djupgående inom varje separat avdelning för att hitta 
orsaker till problem (Muther och Hales 2015).  
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Fas 4 - Installation 

Fas fyra går enligt Muther och Hales (2015) ut på att få ett godkännande av planen 
samt att planera och utföra själva installationen. 

3.11 Arbetsmiljö och säkerhet 

Arbetsmiljö är enligt Zanderin (2005) ett brett ämne som behandlar saker som fysiska 
förhållanden på arbetsplatsen, relationer mellan personalen inom företaget och andra 
psykosociala förhållanden. Arbetsställningar är en viktig del inom den fysiska 
arbetsmiljön och kan leda till skador vid dålig arbetsställning. Vid arbetet bör följande 
aspekter tas i beaktande (ibid): 

 Att ha en varierande arbetsställning för att undvika belastningsskador och 
gärna skifta mellan en stående och sittande position.  

 Undvika sneda eller framåtlutade arbetsställningar.  
 Att göra hand- och armrörelser symmetriskt. 
 Undvika rörelser i ytterområdet.  
 Att det ska gå att anpassa efter individuella kroppsmått genom att kunna 

justera höjden och tänka på skillnader i t.ex. dimensioner på handtagsmått.  
 Sträva efter att använda större muskelgrupper som ben istället för armar när 

det finns möjlighet. 

3.11.1 Ljud och ljus 

Ljud och ljus är enligt Zanderin (2005) människans viktigaste kommunikationskanal. 
Buller är en benämning för icke önskvärt ljud och kan skilja sig från person till person. 
Risken för hörselskador beror på tre faktorer som är ljudets frekvens, styrka och 
tidsbild. Skador kan leda till hörselnedsättning, kommunikationsproblem och psykiska 
obehag vilket ställer höga krav på att ta bort eller minska buller. Om det är oundvikligt 
bör fokus ligga på att minska spridningen genom t.ex. ljudabsorberande väggmaterial 
eller att säkerhetsställa att personliga hörselskydd som hörselkåpor används.  

Ljus och dess ljuskällor är viktiga för att få en trivsam arbetsmiljö. Beroende på vilka 
arbeten som utförs på platsen skiljer sig kraven på ljuset. De vanligaste ljuskällorna 
kan delas in i två olika kategorier, glödlampor och urladdningslampor. Glödlampor 
ger ett gulaktigt ljus och är billiga i inköp, men är dyrare i längden då hållbarheten 
och energieffektiviteten är begränsad. Lysrör är den vanligaste formen av 
urladdningslampa och har ett ljus som liknar dagsljus. Lysröret är som det låter ett 
rör av glas som är fyllt med kvicksilverånga som under högt tryck med hjälp av ett 
ljuspulver på glasets insida omvandlar den skadliga ultravioletta strålningen till ett 
starkare ljus (ibid).  
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Vid belysningsplanering är det enligt Zanderin (2005) viktigt att ta hänsyn till: 

 Luminansfördelning (ljustätheten cd/m2).  
 Bländning. 
 Kontrast. 
 Belysningsstyrka. 
 Färgåtergivning.  

3.11.2 Övriga faktorer 

Den ökade mekaniseringen och förenklingen av arbetsuppgifter har ökat vibrationer 
inom tillverkande företag (Zanderin 2005). Vibrationerna kan påverka hela eller delar 
av kroppen och kan resultera i t.ex. svårigheter med balanssinnet eller försämrad 
blodcirkulation till händer och armar. Därför är det viktigt att arbeta med att ta bort 
eller åtminstone minimera vibrationerna med förebyggande åtgärder. Nyare verktyg 
har ofta en bättre en design och skapar mindre eller ej märkbar mängd vibrationer. 
Strålning är en annan faktor som påverkar cellerna i våra kroppar och kan delas in i 
joniserande eller icke joniserande. Beroende på vilken strålning som förekommer 
finns det olika skyddsåtgärder men det enklaste sättet är att undvika att arbeta nära 
strålningskällorna. Vanligtvis kan strålningen avskärmas med hjälp av jordade 
metallplåtar. Arbetsklimatet är en annan betydande faktor där både temperaturen och 
luftkvaliteten påverkar arbetsplatsen. Beroende på hur ansträngande arbetet är bör 
kläderna anpassas efter hur mycket värme personalen på olika ställen genererar. 
Rumstemperatur under 15 grader och över 25 grader ökar risken för olyckor och för 
att maximera den mentala prestationen bör temperaturen vara 20 grader.(ibid) 

3.12 Ekonomiska aspekter 

Enligt Oskarsson et al. (2013) bör hänsyn tas till alla kostnader som påverkas av ett 
särskilt beslut. Många beslut gör att vissa kostnader sjunker eller ökar. Därför är det 
viktigt att vid ett val av flera olika alternativa beslut ta hänsyn till den totala 
kostnadsförändringen de olika alternativen medför. Olika kostnader vägs mot 
varandra. En modell som presenterades första gången av Lewis, Cullington och Steel 
år 1956 är totalkostnadsmodellen och den har sedan dess utvecklats av Lambert år 
1976. Modellen tar hänsyn till flera olika kostnader, se figur 17 nedan. De 
kostnadsposter som modellen tar upp är de ur logistiksynpunkt vanligast 
förekommande. Kostnadsposterna är lagerföring, lagerhållning/hantering, transport, 
administration och övriga logistikkostnader (ibid). 
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Figur 17: Exempel på olika kostnader att ta hänsyn till (Oskarsson et al. 2013). 

Oskarsson et al. (2013) förklarar totalkostnadsmodellen grundligare enligt följande: 

 Lagerföringskostnader - kostnader för de lagerhållna produkterna. Här 
räknas kapitalbindning och olika risker att lagerföra olika produkter. Risker 
kan vara kostnader för inkurans, svinn och kassationer. Kostnaderna för 
riskkostnader är beroende på storleken på lagret.  

 Lagerhållnings- och hanteringskostnader - kostnader för att driva ett 
lager. Kostnader är t.ex. lokalhyra, arbetande personal, transporter inom 
anläggningen, lagrings- och hanteringsutrustning.  

 Transportkostnader - kostnader som har att göra med administration och 
utförande av transporter. Här räknas kostnader gällande transport till och från 
företaget samt transport mellan företagets anläggningar.  

 Administrativa kostnader - kostnader som tar hänsyn till själva 
administrationen av logistiken. De kostnaderna kan t.ex. vara transport-
planering, plockplanering, leveransavisering och orderbehandling.  

 Övriga logistikkostnader - t.ex. informationskostnader som finns för att 
stödja och driva materialflödet, kostnader för lastbärare samt förpacknings-
material. Även kostnader som uppstått som en konsekvens vid olika logistiska 
val i organisationen räknas som övriga logistikkostnader. De kostnaderna är 
de som uppkommer från andra delar av organisationen som t.ex. i försäljning, 
marknadsföring och produktion. 
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3.12.1 Kapitalbindning 

Enligt Olhager (2013) är kapitalbindning de bundna material som lagerhålls i förråd, 
lager samt de produkter som är i arbete. Kostnaden för inköpt material kan variera 
vilket även påverkar kapitalbindningens kostnad. Kostnader för materialhanterings-
utrustning, inkurans, personal, försäkringar för lagerförda varor och lageryta är även 
kostnader som påverkar kapitalbindningen. Kapitalbindningen ökar succesivt genom 
produktionsleden där produktförädlingar sker på grund av de resurser som använts 
vilket ökar kostnaden för produkten. Den maximala kapitalbindningen hos en produkt 
erhålls då slutprodukten lagerhålls i färdiglagret (ibid).  

3.12.2 Lönsamhet  

Enligt TFK (2002) är lönsamheten eller räntabiliteten som det även heter är ett 
ekonomiskt mått på verksamheten. Det beräknas genom att dela resultatet med 
tillgångarna för att få fram en procentsats på hur bra verksamheten mår ekonomiskt. 
Lönsamheten går att påverka ur ett logistiskt perspektiv genom att minska 
kostnaderna och kapitalbindningen eller att öka intäkterna genom ökad produktivitet 
och servicegrad (ibid).  

3.12.3 Intern transportkostnad 

Olhager (2013) menar att ineffektivitet kring materialhantering uppstår då materialet 
transporteras långa sträckor mellan bearbetningsstationerna. Här menar författaren 
att det är viktigt att ta hänsyn till materialflödet samt att minimera avståndet mellan 
stationerna för att kunna uppnå effektivitet. För att uppnå effektivitet finns det en 
modell vid namn SPLP-modell (Static Plant Layout Problem) tar hänsyn till de 
aspekterna samt kostnaden för omflyttning av stationer (ibid). TFK (2002) menar att 
utleveransen bör ligga i direkt anslutning till lagret eller där godset kan gå direkt in i 
produktionen för att kunna använda samma transportsätt till alla interna transporter.  
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3.13 Kommunikation  

Enligt Forssell och Westerberg (2007) är kommunikationssystemet inom 
organisationer viktigt för att kunna styra arbetarna effektivt. Datakommunikations-
system inom organisationer är vanliga för att snabbt kunna sprida meddelanden och 
information till de anställda. Dagliga möten kan också ske för att samordna och styra 
organisationen samt för att ge information gällande hur de problem som uppstått ska 
bemötas (ibid). Bergman och Klefsjö (2007) menar att information vilket har skickats 
via e-post eller information på intranätet kan förbli oläst vilket kan skapa missförstånd. 
Kommunikation är viktigt för att ledare ska kunna förklara, argumentera och beskriva 
åtgärder för de anställda och därigenom skapa delaktighet och förståelse (ibid). 
Elektronisk data i form av kommunikation mellan organisationer har enligt Fisher 
(1997) gjort att leverantörskedjor har blivit mer flexibla samt att logistiken blivit mer 
framgångsrik. I dagens globaliserade och komplexa marknad menar Santos och 
D`Antone (2014) att kommunikation är den största faktorn för att lösa problemet 
med gapet som existerar mellan kundens verkliga efterfrågan och försörjningskedjans 
förväntade efterfrågan. Här menar författarna att de som löser problemen skapar en 
organisation med god kundnöjdhet och konkurrenskraft. 

3.14 Ledarskap 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är ett starkt och engagerat ledarskap viktigt för att 
skapa förutsättningar gällande förändringsarbete. Ledare ska kunna kommunicera 
med sina medarbetare på ett tydligt, trovärdigt och skickligt sätt för att fungera som 
en förebild. Skillnader gällande chefskap och ledarskap är att chefskap ofta har ett 
större fokus på ett mer auktoritärt sätt att leda medan ledarskap riktar in sig mer mot 
att utveckla, delta och hjälpa arbetarna. En bra ledare ska kunna skapa självkänsla hos 
medarbetarna samt att de ska känna sig uppskattade. För att erhålla ett bra ledarskap 
krävs det ett samarbete mellan medarbetarna och ledaren. Det för att hitta nya 
möjligheter och nya angreppssätt på olika problem (ibid). Enligt McCann och Holt 
(2009) är det betydelsefullt att ta hänsyn till integritet i ledarskap då det är viktigt för 
att ett företag ska uppnå sina mål. 
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4 Utformning av metodik för effektivisering av 
monteringsfunktion  

I följande kapitel presenteras en generell metodik för utformning och effektivisering av en 
monteringsfunktion.  

 

För att skapa metodiken kombinerades systematisk layoutplanering med relevant teori 
som identifierats i litteraturstudien. Metodiken som utformats ska vara generell och 
fungera på olika typer av monteringsfunktioner. Huvudsyftet med metodiken är att 
effektivisera en monteringsfunktion. För att metodiken ska erhålla ett bra resultat har 
den delats in i tre olika huvudområden. De huvudområdena är lagring, transport och 
montering, se figur 18. 

 

Figur 18: Metodiken för effektivisering och utformning av en monteringsfunktion. 

Inom huvudområdena lagring, transport och montering har tio påverkande faktorer 
tagits fram. Det för att ta hänsyn till de olika krav och förutsättningar varje 
huvudområde innefattar. De påverkande faktorerna är:  

Metod avser vilka metoder som finns beskrivna gällande de olika huvudområdena.  

Utrustning förklarar vilken typ av utrustning som krävs för att huvudområdena ska 
fungera på ett effektivt sätt. Här betraktas t.ex. pallställ, arbetsstationer, verktyg och 
trucktyper.  

IT-system innebär vilken slags information varje huvudområde kräver för att uppnå 
bäst möjliga kommunikation mellan de olika leden samt högst möjliga 
leveranssäkerhet. 
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Personal omfattar vilken kunskap som behövs och eventuell kompetensutveckling i 
form av utbildningar. Andra viktiga faktorer är dokumentation som beskriver hur 
arbetet ska utföras, arbetsorganisationens upplägg angående hur flexibel organisa-
tionen är och om det är möjligt för personalen att rotera mellan arbetsuppgifterna.  

Standardisering avser hur varje huvudområde kan standardiseras beroende på vilken 
typ av arbete som ska utföras. Pålitlig och väl testad teknik tas i beaktning för att hitta 
det som passar den arbetande personalen bäst.  

Arbetsmiljö omfattar den fysiska arbetsmiljön, relationer mellan de anställda på 
företaget, psykosociala förhållanden och säkerheten på arbetsplatsen. 

Kostnader innefattar lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, transport-
kostnader, administrativa kostnader, kapitalbindning och övriga logistikkostnader. 
Här kan även investeringar som kan tänkas behövas räknas med. 

Layouten inom en organisation påverkas av flera olika faktorer. Dels är ofta själva 
lagerlayouten en befintlig lokal. Därför är det viktigt att tänka på tillgänglig lageryta, 
takhöjd, pelare och lokalens utformning och andra begränsningar för att kunna 
optimera layoutens design.  

Styrning avser hur hanteringen och flöden av produkter sker i monteringsfunktionen. 
Styrning inom ett lager eller en monteringsfunktion är viktigt för att bestämma hur 
produkter ska lagras för att åstadkomma ett effektivt flöde samt minska slöserier. Det 
går även ut på att hitta effektivare förvaringsmetoder och förbättrade lösningar för 
logistiksystemets flöden. 

Ledarskap som är starkt och engagerat är viktigt för att skapa förutsättningar gällande 
förändringsarbete. Ledare ska kunna kommunicera med sina medarbetare på ett 
tydligt, trovärdigt och skickligt sätt för att fungera som en förebild. För att visa att 
intresse för personalens åsikter och få en bättre förståelse av problemen är det viktigt 
att kunna gå till källan där problemet förekommer vilket är huvudsyftet med ”Go 
Gemba”. Det för att se problemen med egna ögon istället för att någon annan försöker 
förklara problemet vilket kan skapa missförstånd. 

 



 

45 

4.1 Lagring 

 

Figur 19: Exempel på påverkande faktorer för huvudområdet lagring. 

Inom lagring finns det många olika metoder, se figur 19, som kan användas för 
effektivisering. De kan vara:  

 Processflödesanalys.  
 Placering (flytande, fast eller kombinerad position). 
 Flödeskartläggning. 
 Lagringsprinciper. 
 FIFO. 
 Förvaringsmetoder.  
 Tvåbingesystem 

Utrustning som behöver vara tillgänglig kan vara pallställ för ställagelagring, skåp för 
hyllfackslagring och tvåbingesystem. Lastbärare behövs i form av lastpallar och olika 
typer av förvaringslådor. IT-system som har information om hur mycket som finns på 
lager, placering, ledtid, lagersaldo hos leverantörer och leveranstid. Även standard-
iserade lastbärare och en tydlig skyltning över hur varje lagringsplats benämns i IT-
systemet. Standardiserade rutiner för placering och signaler för att lagerplatsen 
behöver fyllas på bör även det finnas med i IT-systemet. Arbetsmiljö och säkerhet är 
en viktig del där godset inom lagringen behöver stå säkert och kunna fyllas på utan att 
truckar behöver komma in på montörernas arbetsområde. För att undvika 
förslitningsskador bör de mest frekvent använda artiklarna vara placerade inom 
“gyllene zonen” vilket är mellan 75 och 140 cm.  
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Kostnaderna inom lagringen består främst av inkurans och kapitalbindningen hos de 
artiklar som finns i lagret. Minskas lagret minskar även kapitalbindningen men risken 
för produktionsstopp ökar vilket gör att en bra balans är nödvändig. Kapital-
bindningen ökar successivt ju fler förädlingar produkterna genomgår vilket ställer 
högre krav att minska genomloppstiden i lagret då den icke är värde-
skapande. Riskkostnader kan uppstå om varor måste kasseras samt olika former av 
svinn och skador på artiklarna. Valet av förvaringsmetod påverkar layoutens 
utformning och för att i ett tidigt skede få en översikt över flödet bör ett 
processflödesschema skapas. För att få en effektiv styrning av lagret kan ABC-analys 
användas där produkterna kategoriseras efter dess volymvärde. 

4.2 Transport 

 

 

Figur 20: Exempel på påverkande faktorer för huvudområdet transport. 

Vid transporter som tillhör en monteringsfunktion ingår transporter från lager till 
monteringsfunktionen, inom monteringsfunktionen och från monteringsfunktionen 
till färdigvarulagret. För att uppnå en effektiv transport är det viktigt att ta hänsyn till 
materialflödet när stationerna placeras ut för att undvika långa transporter. För 
säkerheten på arbetsplatsen är det viktigt med väl utmärkta truckgångar som är 
avskilda från arbetsområden för att slippa blandas med arbetande personal. Det som 
måste finnas i åtanke vid val av transportmedel är vilka förvaringsmetoder och 
placeringsprinciper som finns och hur de är placerade i lokalen. Utöver det finns det 
andra ingångsfaktorer som behöver tas i beaktande inom huvudområdet transport, se 
figur 20. Dessa kan vara layoututformning, ekonomiska aspekter, utbildning, IT-
system, personal, utrustning, ergonomi och andra förutsättningar som existerar på en 
arbetsplats. 
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Exempel på lämpliga transportmedel: 

 Automatiserade truckar - behöver ingen personal. 
 Skjutstativtruck - utrymmessnål och klarar av att stapla i höga pallställ.  
 Smalgångstruckar - för att optimera layoutens yta. 
 Motviktstruck - en flexibel truck som kan användas till det mesta men är 

utrymmeskrävande.  
 Traverser - används både för att lyfta och transportera tungt gods. 
 Lastcyklar och hyllvagnar - för att på ett smidigt sätt kunna plocka och 

transportera flera små artiklar samtidigt inom monteringsfunktionen.  

Att investera i transportmedel är ofta en relativt stor investering där det är viktigt att 
ta hänsyn till nuläget men även företagets framtida visioner för att slippa behöva göra 
ytterligare investeringar för att företaget ska kunna utvecklas. Det är viktigt att 
minimera avståndet mellan olika stationer för att uppnå effektivitet, här kan en modell 
som kallas SPLP användas för att ta hänsyn de aspekterna och deras kostnader.  

4.3 Montering 

 

 

Figur 21: Exempel på påverkande faktorer för huvudområdet montering. 

Inom montering ingår att en order inkommer där en ritning och beskrivning av 
produkten finns. Montören får sedan hämta de artiklar som ska monteras och erhålla 
de verktyg som krävs för just den specifika produkten. Det finns många beskrivna 
metoder inom Lean production som är anpassade för att effektivisera och eliminera 
slöserier hos en monteringsfunktion. De metoderna är bland annat 5S, 5 varför, 
Kaizen och värdeflödesanalys.  
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För att eliminera slöseri och skapa ett effektivt arbetssätt är det viktigt med 
standardiserade arbetssätt samt att systematisera och strukturera placeringen av 
utrustning, verktyg och andra hjälpmedel. Det är viktigt att ta hänsyn till att 
nödvändig utrustning, se figur 21, finns tillgänglig däribland luft, el, vatten, 
kommunikation samt lyftanordningar som krävs. IT-system kan hjälpa personalen 
med information gällande vart produkter finns lagrade och själva monteringen i sig då 
instruktioner och rutiner bör finnas för att säkerställa att rätt kvalitet erhålls. För att 
underlätta för personalen bör ledning tillhandahålla utbildning, flexibilitet och 
rotation mellan olika arbetsmoment för att undvika förslitningsskador och monotona 
arbetsdagar. Arbetsmiljön vid arbetsstationer är viktigt för att åstadkomma minskade 
skador. Under arbetet är det viktigt att tänka på arbetsställning och individanpassa 
arbetsplatsen genom t.ex. ett höj och sänkbart arbetsbord och att försöka använda 
större muskelgrupper vid tyngre lyft. Ett krav är att behagligt ljud och ljus erhålls för 
att erhålla en god arbetsmiljö. Vart arbetsstationerna är placerade jämfört med de 
artiklar och verktyg som används inom monteringsfunktionen är en viktig aspekt att 
ta hänsyn till. 
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5 Tillämpning av metodik  

Kapitlet börjar med en företagsbeskrivning och följs sedan av att metodiken tillämpas på 
fallföretaget Eco Log Sweden AB. Metodiken kommer från kapitel 4.  

5.1 Företagsbeskrivning 

Eco Log Sweden AB har kontor och fabrik i Söderhamn där de tillverkar 
skogsmaskiner av olika slag, se figur 22 (Eco Log 2017). De tillverkar i dagsläget ca 
135 maskiner per år. De har en vision är att öka produktionen med 60 maskiner fram 
till år 2020, vilket är en ökning på 44 procent. Produktionen sker genom taktad 
produktion på olika stationer inom företaget där monteringsfunktionen är avgörande 
för vilken takttid som kan erhållas i produktionslinan. Genom att ha hela företaget 
under samma tak kännetecknas deras organisation av korta beslutsvägar och snabba 
beslut.  

Eco Log Sweden AB arbetar med att ha kunden i fokus genom att tillgodose varje 
kunds specifika behov. Flexibilitet gällande kunders behov är en av deras styrkor. 
Deras maskiner kan kundanpassas utan några mellanhänder.  

Fakta: 

 12,730 m2 fabriksyta. 
 1080 m2 kontorsyta. 
 100 anställda och ett antal kontrakterade konsulter.  
 Tillverkar sex olika skördare och fyra olika skotare. 
 Deras största marknader är Sverige, Tyskland och Frankrike.  

Deras skotare och skördare är servicevänliga. Servicen kan utföras snabbt och enkelt 
genom att smörj- och inspektionspunkter är samlade och lättåtkomliga. Komponenter 
inom skogsmaskinerna är skapade som moduler vilket gör att komponenterna kan 
demonteras utan att påverka andra komponenter. (ibid) 

 

Figur 22: Exempel på fallföretagets produkter, till vänster en skotare, i mitten en skördare och till 
höger skördare av modell 688. Under visas Eco Log Swedens logotyp. (Eco Log 2017). 
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5.2 Lagring 

Beskrivning av nuläget 

Många av artiklarna som används inom monteringsfunktionen lagras i direkt närhet 
till arbetsstationerna. 130st artiklar observerades som hade lagringsplats i pallställen, 
se bilaga F. Får artiklarna inte plats inom monteringsfunktionen kan de även lagras i 
källaren eller på ledig golvyta vilket bidrar till en kaotisk arbetsmiljö. När den sista 
artikeln tas från en pall inom monteringsfunktionen kontrollerar arbetaren lagersaldot 
i datorn för att se om det finns fler tillgängliga i källaren. Om det finns görs en 
beställning till truckförarna för påfyllning. Om det visade sig att det inte fanns i lager 
görs en ny beställning om inte en beställning redan var skickad men ännu inte 
levererats. Skruvar och adaptrar förvaras i ett särskilt hyllställ med mindre 
förvaringslådor. De förvaringslådorna byts ut av en extern organisation som använder 
sig av ett två-bingesystem. Förvaringslådorna är uppdelade där de blåa innehåller 
skruvar och de röda och gula innehåller olika typer av adaptrar. I nuläget finns det 28 
pallstaplar, se figur 25 nedan, där pallstaplarna har som högst fyra pallar på sin höjd, 
se figur 23, där vissa av pallarna även kan dras ut åt ett håll för att komma åt de facken 
längst in. Men många av de utdragbara pallarna går åt fel håll vilket gör att montörerna 
inom monteringsfunktionen måste gå långa sträckor i truckgångarna för att komma åt 
godset vilket är en säkerhetsrisk. Pallen högst upp i pallställen används inte för att 
kunna plocka artiklar, där lagras artiklar till monteringsfunktionen som en truck kan 
plocka ner för att fylla på de tomma lagerplatserna.  

 

Figur 23: Några av fallföretagets pallställ. 
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Vissa av pallarna inom pallställen är uppdelade i upp till sex små fack där olika artiklar 
förvaras på grund av att antalet artiklar har ökat, se figur 24. Den ena montören 
kommer inte åt tredje raden i pallställen då de sitter för högt vilket leder till att en 
mindre stege används vid behov. Vid 
buffertlagring inom monteringsfunktionen 
kan delar av pallställen bli blockerade 
vilket leder till att personal blir tvungen att 
gå runt till andra sidan och hämta artiklar. 
Arbetsstationerna blockerar även flera 
lagringsplatser som de är placerade i 
nuläget och en av stationerna saknar 
tillräcklig arbetsbelysning. Det leder även 
till att de pallarna inte kan dras ut och att 
personalen måste gå onödiga sträckor. 
Ibland krävs det att färdigmonterade 
produkter behöver lagras inom utrymmet 
då exempelvis produktionslinan inte har 
hunnit med den planerade produktionen. 

Figur 24: Exempel på de delade pallarna hos fallföretaget.  

 

 

Figur 25: Layout för lagringen i nuläget. Se bilaga A för en större och måttsatt layout. 



 

52 

Identifiering av problem 

Fem grundorsaker erhölls från teorin och empirin i form av påverkande faktorer som 
kan påverka effektiviteten inom lagringen negativt. De påverkande faktorerna har 
beskrivits i kapitel 4. Grundorsakerna är kostnad, styrning, utrustning, arbetsmiljö 
och layout. Grundorsakerna har sedan benats ut till rotorsaker i ett orsak-verkan-
diagram, se figur 26 nedan. 

 

Figur 26: De identifierade problemen gällande lagring i ett orsak-verkan-diagram. 

Sammanfattning av problem 

Vid observationer och intervjuer identifierades följande problem kring lagring 
angående monteringsfunktionen som kompletterades med problem från ett orsak-
verkan-diagram: 

 Skrymmande och tunga artiklar vilket försvårar förvaringen. 
 För få lagerplatser då antalet artiklar ökat.  
 Kan bara dra ut pallarna åt ett håll och på de flesta lagerplatser är det är åt fel 

håll.  
 Lagringsplatser blir blockerade av buffertlagring. 
 En av montörerna har svårt att nå tredje hyllplanet.  
 Flera artiklar på varje pall som måste fyllas på för hand.  
 Arbetsstationerna blockerar lagringsplatser. 
 Onödigt låga pallställ, de övre lagerplatserna kan användas som buffertlager. 
 Layout som gör det svårt att fylla på vissa artiklar. 
 FIFO. 
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5.3 Transport 

Beskrivning av nuläget 

Portarna för in- och utleverans är belägna på samma sida av lagerlokalen och de har 
även ett lager i källaren med ingång på motsatta sida av lokalen vilket medför mycket 
långa transporter. De transportmedel som används i och kring monteringsfunktionen 
är motviktstruck, skjutstativtruck samt hyllvagnar. I varje truck finns det ett IT-
system där de får information om interna beställningar, registrerar vart de lämnar 
godset samt vart de hittar utplacerat gods. Monteringsfunktionens materialflöde visas 
i figur 27 och transportsträckor illustreras i figur 28 nedan. Artiklarna ankommer först 
till godsmottagningen där de genomgår en ankomstkontroll och sedan ompacketeras 
vissa i lådor andra i pallar beroende på storlek. Vissa artiklar transporteras till en 
kvalitetskontroll. Resterande artiklar transporteras till monteringsfunktionens 
lagerplatser eller till lagret i källaren vid avsaknad av plats. De artiklar som 
transporteras till monteringsfunktionens lagerplatser fylls på manuellt av truckföraren 
i de uppdelade pallarna. Truckföraren medger att det finns en risk för skador av godset 
vid det tillfället då de saknar skyddsmaterial att lägga mellan godset. De artiklar som 
blir över transporteras tillbaka till källaren eller på en ledig buffertplats ovanför 
lagringsplatsen. De tomma pallarna transporterades till godsmottagningen där vissa 
av pallarna monterades isär av antingen truckförarna eller personalen i 
godsmottagningen. Under monteringstillfället tillkommer det ibland extraarbete med 
att lyfta ner skrymmande och tunga artiklar som personalen inte själva klarar av att 
plocka ner. Färdigmonterade produkter ställs på pallar eller hyllvagnar som sedan 
transporteras ut med truck eller av montörerna själva. Vissa går till den 
flödesorienterade produktionslinan medan andra går till stationer som tillämpar 
funktionsorganiserad produktion. Om de färdigmonterade produkterna inte är 
behövda i produktionen ställer montörerna ut produkterna där det finns plats i 
lokalen. Avsaknaden av förvaringsyta för färdigmonterade produkter leder till att det 
ofta står gods i truckgångarna. Truckgångarna går rakt igenom fikaområdet i lokalen 
vilket medför säkerhetsrisker för både truckförare och de anställda som befinner sig i 
det området. I dagsläget finns det en skjutstativtruck och en motviktstruck.  
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Figur 27: En förenklad bild över materialflödet för de artiklar som används inom 
monteringsfunktionen. * visar stationer som inte gäller för alla artiklar. 

 

Figur 28: En helhetsbild över lokalen där materialflödet för de artiklar som används inom 
monteringsfunktionen är beskrivet med siffrorna 1-10 för att illustrera transportsträckorna. 
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Identifiering av problem 

Fem grundorsaker erhölls från teorin och empirin i form av påverkande faktorer som 
kan påverka effektiviteten inom montering negativt. De påverkande faktorerna har 
beskrivits i kapitel 4. Grundorsakerna är kostnad, styrning, utrustning, arbetsmiljö 
och layout. Grundorsakerna har sedan benats ut till rotorsaker i ett orsak-verkan-
diagram, se figur 29. 

 

Figur 29: De identifierade problemen gällande transport i ett orsak-verkan-diagram. 

Sammanfattning av problem 

Vid observationer och intervjuer identifierades följande problem kring transporter 
angående monteringsfunktionen: 

 Långa transportsträckor mellan godsmottagning, lagret i källaren och 
monteringsfunktionen. 

 Påfyllning av gods för hand vilket medför större risk för hanteringsskador. 
 Behöver hjälpa monteringspersonalen att ta ner gods då de har lagerplatser 

som är för höga för att nå på grund av platsbrist. 
 Personal och gods står i truckgångar. 
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5.4 Montering 

Beskrivning av nuläget 

Monteringen inom monteringsfunktionen, se figur 30 nedan, hos fallföretaget 
monterar produkter till alla maskiner och avdelningar inom organisationen. De 
monterar produkter som olika slags kylare, hydraltankar, combitankar, katalysatorer, 
färdbelysningar, svivelslangar, torpedväggar, avgasrör med mera. Monteringen av 
huvar för olika typer av maskiner utförs i dagsläget i en truckgång vid 
produktionslinan. Själva monteringen vid monteringsfunktionen utförs på två olika 
arbetsstationer inom monteringsfunktionen. De två montörerna som arbetar vid 
monteringsfunktionen tittade först på en dator där olika prognoser och inköpsordrar 
visades. Detta för att veta vilka produkter de skulle montera. Sedan plockade de själva 
artiklar inom monteringsfunktionen vid de olika pallstaplar som finns. Montörerna 
hade några olika idéer kring hur de ska effektivisera sin arbetsplats, en av dem valde 
att hämta och montera ihop fem till sju produkter samtidigt för att slippa behöva 
springa och hämta nya delar hela tiden. De överblivna produkterna som inte behövdes 
vid just den tidpunkten lagrades vid monteringsfunktionen. Montören tar bort 
eventuellt emballage och sätter dit ventiler eller kontakter hos särskilda produkter 
innan särskilda ordrar inkommer för att snabbt kunna färdigställa dem. De 
produkterna är speciella då de kräver särskilda adaptrar beroende på vilken modell av 
skogsmaskin som ska tillverkas. Pallyftare används även för de tyngre produkterna för 
att dra de närmare arbetsstationerna. I dagsläget är tillgängligheten till tryckluft, ljus, 
travers och el ett krav för att monteringen vid båda arbetsstationerna ska fungera. Det 
är viktigt för båda arbetsstationerna att ha god tillgänglighet till skruvar, adaptrar och 
de pallställ med olika artiklar som står runt omkring. Den ena montören blev ibland 
tvungen att använda den andras arbetsstation för att individen inte hade tillräckligt 
med utrymme.  
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Figur 30: Layout för monteringen i nuläget. Se bilaga A för större och måttsatt layout. 

Identifiering av problem 

Fem grundorsaker erhölls från teorin och empirin i form av påverkande faktorer som 
kan påverka effektiviteten inom lagringen negativt. De påverkande faktorerna har 
beskrivits i kapitel 4. Grundorsakerna är kostnad, styrning, utrustning, arbetsmiljö 
och layout. Grundorsakerna har sedan benats ut till rotorsaker i ett orsak-verkan-
diagram, se figur 31 nedan. 
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Figur 31: De identifierade problemen gällande montering i ett orsak-verkan-diagram. 

Sammanfattning av problem 

Vid observationer och intervjuer identifierades följande problem kring montering 
angående monteringsfunktionen: 

 Observationerna som utfördes visade att montörerna inte kunde lyfta tunga 
artiklar samtidigt då bara en travers fanns tillgänglig. Det medförde ibland 
väntetid för någon av montörerna.  

 Montörerna hade även dålig tillgänglighet till vissa artiklar då färdigställda 
produkter och större artiklar som var under arbete blockerade pallställ.  

 Den mindre ytan mellan de två arbetsstationerna kunde bidra till problem då 
vissa artiklar krävde större plats.  

 Montör 2 blev ibland tvungen att använda den andras arbetsstation för att 
individen inte hade tillräckligt med utrymme.  

 Utformningen av monteringsfunktionen skapar problem för montörerna då 
platsbehovet för fler pallställ har ökat under en senare tid men att själva 
utformningen inte har förändrats.  

 Slöseri i form av spring då plockningen av artiklar försvåras på grund av 
arbetsstationer, hyllställ och pelare som blockerar pallställen. 

 Överproduktion. 
 Stress. 
 Bristfällig belysning. 
 Utdrag åt fel håll.  
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5.5 Krav 

För att monteringsfunktionen ska fungera och samtidigt kunna expandera med 
företagets visioner om att kunna öka produktionen med 44 procent fram till år 2020 
ställs högre krav på fallföretaget. För att uppnå deras vision har det formulerats krav 
med hjälp av intervjuer och en problembeskrivning från uppdragsgivare.  

Krav  

 Tryckluft, el och belysning vid arbetsstationerna 
 Inte blockera elskåp eller brandutrustning.  
 Avskilda truckgångar från arbetsområdet. 
 Lyftanordning vid arbetsområdet. 
 Att utöka befintlig yta för att få in monteringen av huven inom samma 

monteringsfunktion. 
 Truckgång mellan monteringsfunktionen och motoravdelningen. 
 Att hitta en lämplig plats för placering av ett paternosterlager. 
 Förflytta huvmonteringen från befintlig plats vid linan in till 

monteringsområdet. 
 Sammanställa de olika förslagen på layout i CAD-ritningar.  
 Bestämd och utmarkerad placering av färdigmonterade produkter till 

monteringslinan.  
 Optimera materialflödet för de artiklar som används inom 

monteringsfunktionen. 
 Högre tillgänglighet till fler artiklar på pallarna från montörernas 

arbetsområde.  
 De tre hyllställen med skruvar ska placeras i direkt närhet till varandra och 

närhet till arbetsstationerna. De sex övriga hyllställen ska vara placerade 
tillsammans.  

 Fler pallställ. 
 Minska och förenkla den manuella materialhanteringen för truckförarna, 

både tidsmässigt och antalet tillfällen. 
 Förbättra placeringar av material för att effektivisera plockning och 

påfyllning. 
 Ha minst en meter framför hyllställen för att underlätta påfyllning.  
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5.6 Förslag till åtgärder 

För att åtgärda de problemen som har identifierats i nuläget tidigare i kapitlet har tre 
olika layoutförslag tagits fram med tillhörande beskrivning. Det med hjälp av 
metodiken och de uppsatta kraven. Namn och siffror har skrivits in i ritningarna för 
att lättare kunna referera till vilken del av layouten som texten behandlar. Den blåa 
ytan visar arbetsområdet och den gula ytan visar truckgångarna. Den svarta 
halvcirkeln visar traversens räckvidd inom monteringsfunktionen. Färdigmonterade 
artiklar (F) lagras på samtliga alternativa layouter nere till höger i layoutritningarna.  

Layout 1 

Layout 1 lägger stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet, den ska skapa en säker 
arbetsmiljö där pallstaplar är placerade runt arbetsstationerna för att inte 
truckkörning ska ske innanför arbetsområdet, se figur 32. Den ska även effektivisera 
produktionen genom att centrera arbetsstationerna vilket gör att montörerna erhåller 
kortare transportsträckor. Pallstaplarna är placerade på ett förbättrat vis som 
möjliggör att den arbetande personalen kan plocka från alla pallstaplar från insidan av 
arbetsområdet. Totalt finns det 28 pallstaplar vilket inte ökar antalet pallstaplar. 
Arbetsytan hos layouten är 130m2 vilket är en ökning med 55 procent jämfört med 
layouten i nuläget. Hyllställen är placerade på ett vis som möjliggör huvmontering till 
höger på den tomma golvytan. In- och utflöde i layouten är på vänster respektive 
höger sida av layouten där färdigmonterade artiklar tas ut till höger. Paternosterlagret 
är placerat utanför arbetsområdet vilket minskar eventuella störningar för 
montörerna. Inom arbetsområdet ökar antalet pallstaplar som kan plockas från insidan 
från 15 till 22, vilket är en ökning med 47 procent.  

 

Figur 32: Layoutförslag 1. Se bilaga B för en större och måttsatt layout. 
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Layout 2 har fokus på att få monteringspersonalens arbetsstationer avskilda då många 
saker som monteras är utrymmeskrävande, se figur 33. Själva arbetsytan är 110m2 
vilket är en ökning med 31 procent från layouten i nuläget som är på 84m2. Antalet 
pallstaplar ökar med 32 procent, från 28 till 37 pallstaplar när de två golvplatserna vid 
fönsterna räknas med (1). Inom arbetsområdet ökar antalet pallstaplar som kan 
plockas från insidan från 15 till 22 vilket motsvarar en ökning med 47 
procent. Hyllställen är placerade i mitten då de används frekvent och klarar kravet att 
det måste vara en meter. En mindre lyftanordning krävs vid den nedersta 
arbetsstationen. Paternosterlagret är placerat på följande sätt för att kunna utnyttja 
dess baksida för en arbetsstation. In- och utflödet från paternosterlagret hamnar i 
hörnet på en bred truckgång och för att öka säkerheten bör ett staket sättas upp (2). 
Ett staket bör även sättas upp mot truckgången för smalgångstrucken (3). 

 

Figur 33: Layoutförslag 2. Se bilaga C för en större och måttsatt layout. 
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Layout 3 

Layout 3 är den layout som uppfyller de krav och önskemål från företaget på bästa 
sätt. Genom omstruktureringen ökar pallstaplarna från 28 till 39 varav två golvplatser 
vid fönsterna (1), se figur 34. De platserna vid fönsterna passade perfekt för tankar 
som var höga och montörerna önskade att slippa be truckförarna att lyfta ner de från 
pallställen. Layouten innebär en ökning med pallstaplar med 39 procent och möjliggör 
en förbättrad lagerhållning genom att få bort flera artiklar på samma pall vilket 
minskar truckförarnas manuella hantering i största möjliga grad. Arbetsytan ökar från 
84 till 130 m2 vilket är en ökning med 55 procent. Genom att centrera 
arbetsstationerna i arbetsområdet och ställa dem mittemot varandra har 
tillgängligheten till att kunna plocka från pallarna ökat. Inom arbetsområdet ökar 
antalet pallstaplar som kan plockas från insidan från 15 till 29 vilket motsvarar en 
ökning med 93 procent. Det är något som montörerna har efterfrågat då de anser att 
de idag har ett för litet arbetsområde och får springa långa sträckor för att hämta 
material. Alla kraven är uppfyllda och det enda önskemål som inte är uppfyllt är att 
de ska kunna lyfta gods på båda arbetsstationerna samtidigt, vilket kan lösas genom att 
investera i en mindre lyftanordning vid en av arbetsstationerna. In- och utflödet från 
paternosterlagret hamnar i hörnet på en bred truckgång och för att öka säkerheten bör 
ett staket sättas upp (2) och även ett mot truckgången för smalgångstrucken (3). 

 

Figur 34: Layoutförslag 3. Se bilaga D för en större och måttsatt layout. 
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5.7 Rekommendationer till fallföretaget 

Förbättringen av layoutens utformning presenteras i tre mätbara faktorer: antal 
pallstaplar, arbetsområde och plocktillgänglighet. Faktorerna har samma viktning och 
därför avgörs layoutens förbättringspotential av att varje faktor behöver en märkbar 
ökning.  

Pallstaplar Arbetsområde Plocktillgänglighet
Antal % ökning Kvm % ökning Antal % ökning

Nuläge 28 x 84 x 15 x
Layout 1 28 0% 130 55% 28 87%
Layout 2 37 32% 110 31% 22 47%
Layout 3 39 39% 130 55% 29 93%
Färgskala Röd: < 30% Gul: 31-60% Grön: > 60%  

Utifrån de faktorerna rekommenderas layout 3, se figur 35, då den anses bäst lämpad 
för fallföretaget. Samtliga faktorer ökade mest med den rekommenderade layouten, 
se tabell 1.  

 

Figur 35: Den rekommenderade layouten. Se bilaga E för en större och måttsatt layout och bilaga G 
för en detaljerad planritning i CAD som kan användas vid ombyggnation. 

  

Tabell 1: De tre mätbara faktorerna: antalet pallstaplar, arbetsområdets storlek och antalet plockbara 
pallar. För att tydliggöra layouternas förbättringsgrad i procent visas färgskalan som använts längst ned 

i tabellen. 
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Övriga lösningar och förbättringsförslag 

För att utveckla monteringsfunktionen ytterligare kan ett antal åtgärder och metoder 
användas. En analys av lagrade artiklarna kring monteringsfunktionen har gjorts och 
där har det framkommit att 60 stycken av artiklarna är lämpad för ett två-bingesystem 
med standardiserade lådor, se bilaga F. Av de totalt sett 130 artiklar som observerades 
var 46 procent av dem lådvänliga. Det kan implementeras för att både få in fler artiklar 
i pallstaplarna och skapar ett automatiskt FIFO-system. Det skulle krävas åtta 
pallstaplar för att förvara alla artiklar med lådor och de övre pallställen, märkta med 
2B i figur 35, anses mest lämpad för dem. Ett två-bingesystem skulle förbättra 
plockhöjderna för montörerna och den tomma lådan bildar ett kanbansystem med en 
tydlig signal när artiklarna behöver fyllas på. Lådorna kan enkelt fyllas på i 
godsmottagningen vilket minskar risken för lackskador samt underlättar påfyllningen 
av artiklarna för truckförarna. Då de endast behöver byta lådor istället för att fylla på 
artiklarna manuellt. Det tillför inte något extraarbete för godsmottagningen då de 
redan idag paketerar om artiklarna vid ankomst. I pallstaplarna kan även ett ytterligare 
pallplan anskaffas för att användas för buffertplatser för lådor samt C-artiklar som inte 
är passande för paternosterlagret. En mer strukturerad lagerstyrning med hjälp av 
t.ex. ABC-analys skulle underlätta montörernas plockning av artiklar inom 
arbetsområdet. Detta för att minska onödigt spring och förbättra placeringar av 
material för att effektivisera plockning och påfyllning. För att minska trucktrafiken 
framför kontoret och nära arbetsområdet kan pallställen mot truckgången (1) fyllas 
på med hjälp av smalgångstrucken, se figur 35. För att öka effektiviteten hos 
arbetsstationerna kan en ny bänk och en lyftanordning anskaffas. El och luft till 
arbetsstationerna är markerade med orange linjer i figur 35 och rekommenderas att 
dras i luften på en kabelstege. På arbetsbänkarna bör även ljusrör sättas upp för att 
säkerställa tillräcklig arbetsbelysning. 

Sammanställning av förbättringsförslag: 

 Två-bingesystem. 
 FIFO. 
 Kanban. 
 Lättare påfyllning av artiklar. 
 Extra pallplan högst upp i pallställen för buffertlagring. 
 Extra pallplan i pallställen där lådorna för två-bingesystemet är placerade då 

utrymmet pallarna tar upp i dagsläget försvinner. 
 ABC-analys. 
 Minska trucktrafiken vid kontoret genom att använda smalgångstrucken och 

fylla på och hämta tomma pallar från baksidan av pallställen.  
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Investeringar 

Låda för två-bingesystemet, se figur 36 med måtten 500x310x250mm, 130kr/st. 
Cirka 250st krävs för att systemet ska fungera. Investeringskostnaden blir då 32500 
kr. 

 

Figur 36: Ett exempel på låda för två-bingesystemet. 

Balkplan, se figur 37, för pallställen som lådorna står på med måtten 450x1100mm, 
210kr/st. 48 balkplan krävs för att kunna placera ut lådorna på plockplatserna utan 
att behöva placera lådorna på en utrymmeskrävande pall vilket gör att tre lådor får 
plats på en pallplats. Investeringskostnaden blir då 10080 kr. 

 

Figur 37: Exempel på balkplan för pallställ. 
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Svängkran, se figur 38, med 3 meters arm och lyftanordning med kapacitet på 250kg, 
prisförslag 36 000kr inklusive moms. Bultas enkelt i golvet om tjockleken är mer än 
210mm.  

 

Figur 38: Exempel på svängkran (PMH, 2017) 

Om samtliga produkter införskaffas blir den totala investeringskostnaden 78580 kr. 
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6 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet av tillämpning och utvärdering av metodiken samt förslag 
till fortsatta studier. 

6.1 Generell diskussion kring metodiken 

Metoden är framtagen för på ett systematiserat sätt kunna effektivisera en 
monteringsfunktion. Chip et al. (2016) upplyser om vikten av produktionsceller för 
att skapa effektivitet i ett produktionssystem. Under arbetsgången har de påverkande 
faktorerna identifierats och delats in i tre huvudområden; lagring, transport och 
montering. Var och en av dem är viktiga att ta hänsyn till vid effektivisering av en 
monteringsfunktion. Hassan (2002) och Bicheno et al. (2013) menar att det är viktigt 
att värdera viktiga aspekter vid utformning av en ny layout.  

Eftersom företag sällan bygger nya lokaler och istället köper befintliga är det viktigt 
att anpassa layoutens utformning efter fasta hinder som t.ex. pelare och efter 
monteringsfunktionens specifika kravspecifikation. Hassan (2002) menar att det oftast 
finns en begränsad yta tillgänglig och att ett litet lager skapar en rörig arbetsmiljö med 
svårigheter att placera ut artiklar. 

Det är viktigt med en effektiv lagring av material och god tillgänglighet inom en 
monteringsfunktion. Lumsden (2012) och Whitney (2004) styrker mening att 
lagringen av artiklar är viktigt att ta hänsyn till för att åstadkomma en effektiv 
hantering av artiklar. Oskarsson et al. (2013) bekräftar det genom att förklara 
betydelsen av arbetsrutiner för att uppnå en effektiv lagring.  

Transporter av material inom monteringsfunktionen är viktigt att ta hänsyn till för att 
uppnå ett effektivt materialflöde. Olhager (2013) och Whitney (2004) menar att det 
är viktigt att ta hänsyn till materialflödet och eftersträva korta transportsträckor för 
att uppnå effektivitet. Materialhantering är en stor del av transporter och Singh och 
Yilma (2013) menar att 20 till 50 procent av de totala kostnaderna inom till-
verkningen kan relateras till materialhantering. 

Vid monteringen är tillgänglighet till material och att monteringen slutförs inom den 
planerade tidsramen viktigt för att erhålla effektivitet inom produktionen. Det är 
något Whitney (2004) menar är de viktigaste faktorerna och Gao et al. (2015) styrker 
det ytterligare genom att påvisa monteringens påverkan på en effektiv produktion. 
Vid monteringen är det viktigt att styra produktionen efter den taktade 
produktionslinan. För att minska risken för under- eller överproduktion menar 
Olhager (2013) att det är viktigt att planera och styra produktionstakten beroende på 
vilken takttid som används.  
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Ett mål med metodiken var att hitta lämpliga lagringsprinciper för att minska olika 
typer av slöserier. Plockpositionsprincipen som Lumsden (2012) tar upp var lämplig 
hos fallföretaget. Detta för att montörerna ofta fick hämta flera artiklar samtidigt fast 
på olika ställen vilket minskade effektiviteten. Paternosterlagret ansågs som en 
lämplig lösning för lagringen och var redan påtänkt av företaget där C-klassade artiklar 
skulle placeras för att ha tillgång till ett uppdaterat lagersaldo. Den typen av lagring 
är enligt Lumsden (2012) ett bra hjälpmedel för att optimera plats och skapa bra 
ordning kring de mindre artiklarna. Två-bingesystemet ansågs som ett optimalt sätt 
att lagerföra mindre artiklar för att både underlätta för truckförarna och montörerna. 
Två-bingesystemet är även ett hjälpmedel för att montörerna lättare ska kunna se när 
det krävs påfyllning av artiklar i form av ett kanban. Oskarsson et al. (2013) menar 
att ett två-bingesystem är en bra metod för att upplysa att produktionen behöver 
material. Ett två-bingesystem gör även automatiskt att uttagsprincipen FIFO erhålls 
till viss del.  

Orsaks-verkan-diagrammen skapades med olika påverkande faktorer för att uppfylla 
respektive huvudområdes behov och egenskaper. För huvudområdena lagring och 
transport användes inte personal som en påverkande faktor utan här ansågs kostnader 
som mer lämplig för att hitta olika brister. Kostnader som lagerföringskostnader och 
transportkostnader togs hänsyn till här, medan hos montering ansågs personal 
lämplig. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är skapandet av ett orsaksverkandiagram 
bra för att få en bättre förståelse av orsakerna till olika brister. Olhager (2013) menar 
att metoden illustrerar orsak och verkan på ett enkelt vis. 

6.2 Generell diskussion kring fallstudien 

JIT skulle kunna hjälpa fallföretaget att minska mellanlagren och därigenom öka det 
tillgängliga arbetsområdet. JIT hade även minskat kapitalbindningen på grund av den 
minskade genomloppstiden och därmed även lagringen. Lumsden (2012) tar upp 
vikten att leverera rätt mängd material vid exakt rätt tidpunkt för att i högsta möjliga 
grad eliminera lagerhållning av material. Det är viktigt för företag att arbeta flexibelt 
gällande tillverkning av material för att artiklarna ska komma fram JIT till bland annat 
produktionslinan. Christopher (2011) menar att det är viktigt att arbeta flexibelt 
gällande tillverkning och leverans när leveranssättet JIT används. 
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Ett av kraven fallföretaget hade var att hänsyn togs till arbetsmiljö och säkerhet. De 
alternativ som togs fram har olika grad av säkerhet. Layout 1 är den layout där 
arbetsmiljö och säkerhet har fått störst fokus där arbetsområdet är helt uteslutet från 
truckgångar. Layout 2 och 3 har även en hög grad av säkerhet då arbetsstationerna är 
placerade på bäst möjliga sätt gällande avstånd från truckgång. En av 
arbetsstationernas storlek har ökat vid samtliga layoutalternativ för att förbättra 
arbetsmiljön för montören genom att få större plats vilket montör 2 efterfrågade. 
Zanderin (2005) styrker vikten av en god arbetsställning för att undvika skador. 

Transportmedlen som användes vid transportering av material inom produktions-
lokalen var en motviktstruck och en skjutstativtruck. Motviktstrucken kräver bredare 
gångbredd än skjutstativtrucken och vid vissa platser inom monteringsfunktionen blir 
det ett problem om truckgången minskas jämfört med i dagsläget. Motviktstrucken 
fungerar i dagsläget och kan fylla på alla pallplatser kring monteringsfunktionen. 
Layout 3 som blev vald som den mest lämpliga layouten har som minst lika stor 
truckgång som finns i dagsläget vilket leder till att det fortsättningsvis kommer 
fungera med påfyllning med motviktstruck men att en skjutstativtruck hade varit mer 
lämpad. TFK (2002) styrker problemet gällande motviktstruckar vid hämtning och 
lämning av en pall i ett pallställ. 

6.3 Utvärdering av metodiken 

Metodiken har som huvudsyfte att fungera som stöd för utformning av en 
monteringsfunktion. Metodiken har fungerat bra och har genererat ett bra resultat 
genom att förbättra alla tre huvudområden hos fallföretaget. De brister hos metodiken 
som framkommit under tillämpningen på fallföretaget var att layoutens utformning 
har en stor påverkan på alla de tre huvudområdena. Därför borde layout läggas till 
som en påverkande faktor i vår metodik med tanke på dess omfattning på studien. 
Svårigheter som uppkom för studien på fallföretaget var helhetsbilden. Det blev 
mycket koncentrerat på monteringsfunktionen vilken gjorde att vi saknade en viss 
uppfattning om hur vår omstrukturering och förändringar påverkade de andra 
arbetsstationerna i produktionen. Det framkom tydligt att det är viktigt att skapa sig 
en helhetsbild i vad varje förändring bidrar med hos de andra arbetsstationerna 
gällande arbetsbörda och liknande för att kunna effektivisera hela produktionen och 
inte enbart monteringsfunktionen. Metodiken bör även tillämpas och utvärderas på 
fler fallföretag för att kunna värdera validiteten och generaliserbarheten hos den. Men 
eftersom att den fullbordade sitt syfte på vårt fallföretag är det en väldigt bra början.  



 

70 

6.4 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Under litteraturstudien har det framkommit att det finns begränsad teori kring en 
monteringsfunktion. Whitney (2004) bekräftar det och förklarar att avsaknaden av 
teori kring en monteringsfunktion var en av grunderna till varför han skrev en bok. 
Relevant teori och tidigare modeller om hur man kan lösa problem gällande layout 
har kombinerats till en teoretisk metodik som företag kan använda sig av i praktiken. 

6.5 Förslag till fortsatta studier 

För att öka reliabiliteten, generaliserbarheten och validiteten bör metodiken 
utvärderas på fler företag då i dagsläget den enbart är utvärderad vid ett företag. 
Beräkning av specifika ekonomiska aspekter inom de olika huvudområdena kan 
utvecklas. En mer utförlig plan för placering av artiklar för att åstadkomma effektiv 
lagring enligt lagringsprinciperna i kapitel 3.5.4. Huvudområdena kan utvecklas och 
göras mer specifika som att lägga till ett huvudområde som bara gäller själva layouten. 
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7 Slutsats 

Kapitlet besvarar syftet och de underliggande frågeställningarna med hjälp av det resultat som 
erhållits.  

 

Syftet med studien har varit att utforma en metodik för effektivisering och utformning 
av en monteringsfunktion. Nedan presenteras metodiken, se figur 39. 

 

Figur 39: Den framtagna metodiken för effektivisering av en monteringsfunktion. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats som legat som ett fundament 
för arbetet. 

Hur kan en monteringsfunktion effektiviseras? 

När en monteringsfunktion ska effektiviseras är det viktigt att göra en noggrann 
nulägesanalys för att kunna identifiera de problem som existerar på företaget. Utifrån 
problemställningen finns ett antal olika metoder och principer som kan användas för 
att effektivisera en monteringsfunktion. Metoder inom lagerstyrning, produktions-
styrning, materialhantering, lagringsprinciper, förvaring, Lean, SLP och transport-
medel har kombinerats för att effektivisera en monteringsfunktion.  

Vilka nyckelfaktorer påverkar en monteringsfunktions utformning? 

De huvudsakliga nyckelfaktorer som togs fram genom litteraturstudierna och 
intervjuerna som påverkar en monteringsfunktion är följande. 

 Lagring. 
 Transport.  
 Montering.  



 

72 

Lagring har en stor inverkan på utformningen av monteringsfunktionen beroende på 
hur många och stora artiklar som måste finnas tillgängliga i närheten av monterings-
funktionen. Hur artiklar lagras beroende på dess användningsområde är viktigt att ta 
hänsyn till. 

Inom transport gäller det att fokusera på korta transportsträckor samt placera ut 
stationer efter materialflödet för att minska komplicerade och onödigt långa 
transporter. Det är även viktigt att minska eller ta bort truckförarnas manuella 
hantering vid materialpåfyllning.  

Vid monteringen ligger ofta problemet i att hitta optimal placering av artiklar utifrån 
montörernas arbetsstationer för att undvika onödigt spring vilket kan bidra till att 
montörerna inte hinner klart inom den förutbestämda tidsramen. För montörerna är 
de två viktigaste aspekterna lättillgängliga artiklar och att montörerna klarar av 
monteringen inom den uppsatta tidsramen utan stress. Utöver de aspekterna gäller 
det att skapa en bra arbetsmiljö gällande arbetsyta, lyftanordningar, el, tryckluft samt 
belysning för att montörerna inte ska behöva göra något annat än att koncentrera sig 
på monteringen. Kommunikation och IT-system är även viktigt för att monterings-
funktionen ska veta vad som ska göras och inom vilken tidsram. Bra om 
standardiserade arbetssätt och rutiner finns nedskrivna för att förenkla monteringen. 
Även bra vid nyrekrytering då personal ska få bättre förståelse och snabbare komma 
in i rutinerna och att företaget blir mindre beroende av enskild personal. 

  



 

73 

Källförteckning  

Artiklar 

Alpenberg, J. & Scarbrough, D. (2016). ‘Exploring communication practices in lean 
production’. Journal Of Business Research, Vol. 11, s. 4959. 

Balakrishnan, J. & Cheng, C. (2007). ‘Production, Manufacturing and Logistics: 
Multi-period planning and uncertainty issues in cellular manufacturing: A review 
and future directions’. European Journal Of Operational Research, Vol. 177, s. 281-
309. 

Chip, W., Low, S. & Kamaruddin, S. (2016). ’ Application of re-layout approach 
for cellular layout in manual assembly process’. International Journal of Services and 
Operations Management, Vol. 24(2), s.167-185.  
DOI: 10.1504/ijsom.2016.076502 

Fisher, M. (1997). ‘What is the right supply chain for your product?’. Harvard 
Business Review. Vol. 0 (0), s. 1-12. 

Gao, W., Shao, X. & Liu, H. (2015). ’Enhancing fidelity of virtual assembly by 
considering human factors’. The International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology. Vol. 83(5-8), s. 873-886. DOI: 10.1007/s00170-015-7628-7 

Hassan, M. (2002). ‘A framework for the design of warehouse layout’. Facilities, 
Vol. 20 (13/14), s. 432-440. DOI: 10.1108/02632770210454377 

Hsieh, L. F. & Tsai, L. (2005). ‘The optimum design of a warehouse system on 
order picking efficiency’. Department of Industrial Management, Vol. 28(5-6), s. 626-
637. 

Kochhar, J. & Heragu, S. (1999). ‘Facility layout design in a changing 
environment’. International Journal of Production Research, Vol. 37(11), s. 2429-2446. 
DOI: 10.1080/002075499190590 

Leung, M., Quintana, R. & Chen, A. (2008). ‘A paradigm for Group Technology 
cellular layout planning in JIT facility’. 2008 IEEE International Conference On 
Industrial Engineering And Engineering Management, s. 1174. 

McCann, J. & Holt, R. (2009). ’Ethical leadership and organizations: an analysis of 
leadership in the manufacturing industry based on the perceived leadership integrity 

scale’. Journal of Business Ethics, Vol. 87(2), s. 211‐20. 

Perera, H. (2016). ‘Productivity improvement through lean tools in a Sri Lankan 
small and medium enterprise: A case study’. 2016 Manufacturing & Industrial 
Engineering Symposium (MIES). DOI: 10.1109/MIES.2016.7779988 



 

74 

Pesch, E., Glover, F., Bartsch, T., Salewski, F. & Osman, I. (1999), ‘Efficient 
facility layout planning in a maximally planar graph model’. International Journal Of 
Production Research, Vol. 37 (2), s. 263-283. 

Santos, J. & D’Antone, S. (2014) ‘Reinventing the wheel? A critical view of 
demand-chain management’. Industrial Marketing Management. Vol. 43(6), s. 1012–
1025. 

Savory, P. & Williams, R. (2010) ‘Estimation of cellular manufacturing cost 
components using simulation and activity-based costing’. Journal of Industrial 
Engineering and Management, Vol 3(1), s. 68. DOI: 10.3926/jiem..v3n1.p68-86 

Singh, A. & Yilma, M. (2013) ‘Production floor layout using systematic layout 
planning in Can manufacturing company’. Control, Decision and Information 
Technologies (CoDIT), 2013 International Conference on IEEE, s. 822–828.  
DOI: 10.1109/CoDIT.2013.6689649 

Yang, T., Su, C. & Hsu, Y. (2000). ’Systematic layout planning: a study on 
semiconductor wafer fabrication facilities’. International Journal of Operations & 
Production Management, Vol. 20(11), s. 1359-1371.  
DOI: 10.1108/01443570010348299 

Tryckta källor 

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till användning. Upplaga 4. 
Lund: Studentlitteratur AB. 

Bicheno, J., Holweg, M., Anhede, P. & Hillberg, J. (2013). Ny verktygsla ̊da för lean: 
– Filosofi, transformation, metoder och verktyg. Upplaga 5. Göteborg: Revere AB.  

Biggam, J. (2008). Succeeding With Your Master's Dissertation: a step-by-step handbook. 
Maidenhead. Upplaga 1. McGraw-Hill. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur 
AB.  

Christopher, M. (2011). Logistics and Supply Chain Management. Upplaga 4. Harlow: 
Person. 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur AB. 

Forssell, A. & Westerberg, A. (2007). Organisation från grunden. Upplaga 1. 
Stockholm: Liber AB. 

Kylén, J-A. (2004). Att få svar. Upplaga 1. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 

Liker, J. (2009). The Toyota Way - Lean för världsklass. Upplaga 1. Malmö: Liber AB. 



 

75 

Lumsden, K. (2012). Logistikens grunder. Upplaga 3 Lund: Studentlitteratur AB. 

Matthew, D. & Sutton, C. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. Upplaga 1. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Muther, R. & Hales, L. (2015). Systematic layout planning. Upplaga 4. Marietta: 
Management & industrial research publications.  

Olhager, J. (2013). Produktionsekonomi - Principer och metoder för utformning, styrning 
och utveckling av industriell produktion. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur AB. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Upplaga 3. Stockholm: Liber AB. 

Oskarsson, B., Ekdahl, B. & Aronsson, H. (2013). Modern logistik: för ökad lönsamhet, 
Upplaga 4. Stockholm: Liber AB. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur AB. 

TFK - Institutet för transportforskning (2002). Materialhantering - en handbok 
(Rapport 2002:8). Stockholm: TFK - Institutet för transportforskning. 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Upplaga 2. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Van Weele, A. (2012). Inköp och supply chain management: analys, strategi, planering 
och praktik. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur AB. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Whitney, D. (2004). Mechanical Assemblies: Their Design, Manufacture and Role in Product 
Development. New York: Oxford University Press. 

Zanderin, L. (2005). Arbetsmiljö. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur AB. 

  



 

76 

Övriga källor 

Eco Log (2017). Om oss. https://eco-log.se/sv/om-eco-log [2017-05-29]. 

Nationalencyklopedin (NE) (2017a) Kvantitativ metod. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod 
[2017-06-14]. 

Nationalencyklopedin (NE) (2017b) Kvantitativ metod. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvantitativ-metod 
[2017-06-14]. 

PMH (2017). Pelar- och svängkranar. https://www.pmh.se/pelar-svangkranar 
[2017-05-29]. 



 

 

Bilagor 

Bilaga A - Layouten för monteringsfunktionen i nuläget, skala 1:125. 

Bilaga B - Layoutförslag 1, 1:125. 

Bilaga C - Layoutförslag 2, 1:125. 

Bilaga D - Layoutförslag 3, 1:125. 

Bilaga E - Rekommenderad layout för fallföretaget, 1:125. 

Bilaga F - Kategorisering av artiklar. 

Bilaga G - Detaljerad planritning i CAD över den rekommenderade layouten 
som fallföretaget kan använda sig av vid en ombyggnation. Skala 1:100. 
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Bilaga F

Kategorisering av artiklar

c = C-artiklar ¼ = Tar upp en fjärdedels pall

xu = Plocka allt vid utdrag ½ = Tar upp en halv pall

x = Kan plockas från båda hållen

Hög = Hög artikel

Special Artikelnummer Placering lagring Kan lyftas Pallplaster

xu 9902188 D362 ¼ Ja 0,25

xu 7030005 D362 ¼ Ja 0,25

xu 9903309 D362 ¼ Ja 0,25

9903582 D372 ¼ Ja 0,25

7022682 D372 ¼ Ja 0,25

9903758 E331 ¼ Ja 0,25

9900404 E331 ¼ Ja 0,25

9900401 E331 ¼ Ja 0,25

x ? D191 ½ Ja 0,5

x 7038486 D312 ½ Ja 0,5

x ? D312 ½ Ja 0,5

9901033 D322 ½ Ja 0,5

9905215 E311 ½ Ja 0,5

7009220 E311 ½ Ja 0,5

x 9903315 E341 ½ Ja 0,5

xu 9902598 E341 ½ Ja 0,5

xu 7016957 D182 ½ Ja 0,5

xu 7010503 D182 ½ Ja 0,5

7010085 D132 Egen låda Ja 1

7035658 D311 Egen låda Ja 1

? D341 Egen låda Ja 1

7038023 D351 Egen låda Ja 1

xu ? D1103 Helpall Ja 1

9901002 D111 Helpall Ja 1

xu 9903648 D112 Helpall Ja 1

xu 9903171 D113 Helpall Ja 1

? D121 Helpall ? 1

xu 9905475 D123 Helpall Ja 1

9904107 D131 Helpall Nej 1

? D141 Helpall ? 1

7002588 D143 Helpall Ja 1

9903694 D151 Helpall Nej 1

xu 7002813 D152 Helpall Ja 1

x 9905711 D153 Helpall Ja 1

9903435 D161 Helpall Nej 1

x 9903431 D162 Helpall Ja 1

xu 9905605 D171 Helpall Ja 1

9902625 D172 Helpall Ja 1

xu 9904124 D173 Helpall Ja 1

? D181 Helpall Ja 1

xu 9902943 D183 Helpall Ja 1



Special Artikelnummer Placering lagring Kan lyftas Pallplaster

x 9905846 D221 Helpall Ja 1

? D222 Helpall Ja 1

x 7006770 D231 Helpall Ja 1

x 7038161 D232 Helpall Ja 1

? D241 Helpall ? 1

7022654 D242 Helpall Ja 1

Hög 9905500 D251 Helpall Nej 1

Hög 9905500 D252 Helpall Ja 1

C 7037401 D313 Helpall Ja 1

9905451 D321 Helpall Ja 1

xu, C 7037671 D323 Helpall Ja 1

x 9905099 D331 Helpall Ja 1

xu 9902720 D332 Helpall Ja 1

x 7011982 D342 Helpall Ja 1

xu 9905816 D353 Helpall Ja 1

9900749 D361 Helpall Nej 1

xu 7021978 D363 Helpall Ja 1

xu 9905885 D371 Helpall Ja 1

xu 9901246 E112 Helpall Ja 1

xu 9905211 E113 Helpall Ja 1

x 9900669 E122 Helpall Ja 1

xu 9905213 E123 Helpall Ja 1

xu 55057-2 E321 Helpall Ja 1

xu 9905275 Hörnet Helpall Ja 1

xu 9905603 Hörnet Helpall Ja 1

x 9905604 Hörnet Helpall Ja 1

7033176 Hörnet Helpall Ja 1

7012831 D133 Lådvänlig Ja 0,33

? D163 Lådvänlig Ja 0,33

7035243 D373 Lådvänlig Ja 0,33

7035801 D383 Lådvänlig Ja 0,33

7038187 E313 Lådvänlig Ja 0,33

7030135 D122 Lådvänlig Ja 0,33

7017285 D122 Lådvänlig Ja 0,33

7033323 D122 Lådvänlig Ja 0,33

9901002 D122 Lådvänlig Ja 0,33

9901003 D122 Lådvänlig Ja 0,33

9905120 D132 Lådvänlig Ja 0,33

7002415 D132 Lådvänlig Ja 0,33

9905603 D142 Lådvänlig Ja 0,33

9905716 D142 Lådvänlig Ja 0,33

9905275 D142 Lådvänlig Ja 0,33

7038195 D142 Lådvänlig Ja 0,33

7032346 D192 Lådvänlig Ja 0,33

7002634 D192 Lådvänlig Ja 0,33

7002626 D192 Lådvänlig Ja 0,33

7003164 D322 Lådvänlig Ja 0,33

7037736 D352 Lådvänlig Ja 0,33

7003080 D352 Lådvänlig Ja 0,33



Special Artikelnummer Placering lagring Kan lyftas Pallplaster

7002431 D352 Lådvänlig Ja 0,33

9902122 D352 Lådvänlig Ja 0,33

7002775 D352 Lådvänlig Ja 0,33

7035777 D362 Lådvänlig Ja 0,33

9904795 D372 Lådvänlig Ja 0,33

7034453 D372 Lådvänlig Ja 0,33

7022720 D381 Lådvänlig Ja 0,33

9905632 D381 Lådvänlig Ja 0,33

9905851 D381 Lådvänlig Ja 0,33

9905631 D381 Lådvänlig Ja 0,33

7002844 D381 Lådvänlig Ja 0,33

9905037 D382 Lådvänlig Ja 0,33

9900550 D382 Lådvänlig Ja 0,33

9900265 D382 Lådvänlig Ja 0,33

9906315 D382 Lådvänlig Ja 0,33

9903878 D382 Lådvänlig Ja 0,33

9902299 D382 Lådvänlig Ja 0,33

9905673 E311 Lådvänlig Ja 0,33

9905674 E311 Lådvänlig Ja 0,33

9905454 E312 Lådvänlig Ja 0,33

9904563 E312 Lådvänlig Ja 0,33

9905426 E312 Lådvänlig Ja 0,33

7037725 E312 Lådvänlig Ja 0,33

7038765 E322 Lådvänlig Ja 0,33

9906031 E322 Lådvänlig Ja 0,33

9903293 E331 Lådvänlig Ja 0,33

9903965 E332 Lådvänlig Ja 0,33

9904973 E332 Lådvänlig Ja 0,33

7033023 E332 Lådvänlig Ja 0,33

9901674 E332 Lådvänlig Ja 0,33

7038617 E342 Lådvänlig Ja 0,33

9902279 E342 Lådvänlig Ja 0,33

7011982 E343 Lådvänlig Ja 0,33

7001519 E343 Lådvänlig Ja 0,33

7019010 E343 Lådvänlig Ja 0,33

7016860 E343 Lådvänlig Ja 0,33

9905904 E343 Lådvänlig Ja 0,33

9905884 D381 tom ? 1

9901868 E342 tom ? 1

9905452 E342 tom ? 1

9906309 D191 tom ? 1

Totalt 81 pallplatser krävs i nuvarande layout.

60 artiklar lådvänlig

46% av artiklarna lådvänliga

130 artiklar totalt observerade

Artikelnumren har blivit dolda efter önskemål av fallföretaget 
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